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1T^ lockan var ännu ej tio på morgonen och 
'XV marknadslifvet hade ej tagit någon syn- 
c^r5 nerlig fart, utom på boskapsängen, der de 
mesta köpen redan voro undangjorda. Men 
på stora torget i stånden var afsättningen ännu 
trög. En och annan skock bondjäntor dref 
visserligen förbi i de smala gatorna mellan 
ståndraderna och kastade begrundande och 
smått misstänksamma blickar på de uthängda 
rosiga halsdukarna och stickade yllekoftorna 
och stannade kanske till och med en stund 
midtför Levys galanteristånd med gapande 
mun . och handen hårdt kramande om näsduks
snibben, der pengarna voro inknutna, men än
nu så länge ville man betänka sig, och fruar
na Nathans och Abels söta miner och inbju
dande vinkar hade ingen annan effekt än att 
hela skaran som ett skrämdt fiskstim tog till 
flykten. Stadens fruar voro ej att räkna på 
för kommersen, de köpte aldrig någonting i
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stånden, det var icke fint. Deremot kunde 
man.se åtskilliga af dem med en korgbelastad 
tjensteande i släptåg styra kurs neråt Stor
gatan, utmed hvilken trädgårdsmästarne hade- 
sina lårar uppstälda och der den kompakta lök-, 
mejram- och äppel-doften låg qvar i flere da
gar; och efter att här i en timmes tid ha frå
gat på allt, tummat allt, smakat på allt, kland
rat allt och förfasat sig öfver alltings dyrhet, 
lyckades de verkligen upptäcka hvem det var 
som lät mest pruta med sig, och nu blef det 
ändtligen handel af.

Nere vid tullen var också ett litet torg,, 
en tresnibb med fyra lindar och en spring
brunn; der var nöjets medelpunkt. Mellan trä
den hade bakelsemadamerna sina bord, öfver- 
fylda med hvita pepparkaksflickor i olika stor
lekar med röda prickar och streck på kjolen 
och röda prickar och streck till ögon, näsa och 
mun, saffranshästar med korintögon, hela berg- 
af randiga karameller och.sirapsknäck i stru
tar. Utmed staketet till stadsängen hade de re
sande konstnärerna sin plats anvisad, han med. 
lyckans stjerna och den onde i en karafin, den 
blinda frun med harpan, han som »gjorde vig
heter» på en matta, hpn som förevisade det 
sista mordet, och den lilla svartmuskiga flickan, 
som spelade handklaver och dansade som en 
vanvettig och sjöng utländska visor med em
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gäll, fräck röst, afbrutna af vilda tjut: »Fin- 
■chè la notte dura — aoh! aoh! — potrem ci di
vertir — aoh! hallaloh!»

Dessa konstnärers publik utgjordes mest 
af bondpigor och skolgossar; men ett litet styc
ke ifrån den tätaste hopen stod verkligen en 
herre lutad mot staketet; det var notarien 
Bergholm. Men han tycktes ej fästa någon 
uppmärksamhet vid prestationerna, han hade 
ögonen- oafvändt riktade utåt landsvägen.

Han såg så ovanligt glad ut i dag, den 
beskedlige notarien, som annars brukade gå 
omkring så tråkig och allvarsam. Han var 
nyrakad och finborstad, klädd i sina bästa klä
der och hade till och med en röd nejlika i 
knapphålet. Hela hans ansigte hade ett spändt 
uttryck, men på samma gång så hjertinnerligt 
belåtet och gladt, som om han velat ta hela 
verlden i famn.

Och han hade minsann anledning att vara 
belåten. Hade icke hans förmän sagt honom, 
'att han skulle få länsnotarieplatsen efter Hall
stedt, som nyss tillkännagifvit sitt beslut att 
ta afsked till nyåret? Och den platsen var 
det sairihia som oberoendç och ett hem — han 
skulle kunna gifta sig när som helst, Margret, 
stackars flicka, skulle ej längre behöfva gå och 
vänta på honom, de hade nu gått förlofvade i 
fyra år, att inte tala om de åtta år som förbin-
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delsen varit hemlig, och hon kunde minsann be- 
höfva få sitt eget, hon som tjenat andra så länge.

Men ännu visste hon af ingenting. Allt- 
samman kom ju helt oförväntadt i fredags 
morse och det var bara fyra dagar sedan dess 
— tänk att det var så länge som han gått 
och burit på sin lycka alldeles ensam! — och 
han hade genast skrifvit ett bref till sin fäst
mö, hvari han, utan att nämna ett ord om ny
heten,' bad henne möta honom utanför kyrko
gårdsgrinden klockan elfva på första marknads
dagen; han visste ju, att småfröknarna hennes 
disciplar då alltid hade Iof och att hon skulle 
komma in till staden med sitt herrskap. Och 
derför stod han nu här vid tullen för att se 
när vagnen skulle komma och för att få helsa 
på Margret.

Han kunde se ett stycke utåt landsvägen;, 
tack vare de ymniga regnen nu i september 
liknade den med sina regelbundna, af vagns
hjulen plöjda fåror en väl genomblött trädes- 
åker. Vägen låg der mörkgrå under den mul
na himlen; då solen ibland sken upp, blef den 
för ett ögonblick smutsgul och blank som ett 
bonadt golf, parallelt randad af popplarnas 
skarpa, smala skuggor, men blott för en kort 
stund, sedan mörknade den så småningom igen, 
och popplarnas skuggor utplånades. Blott ett 
och annat enstaka herrskapsåkdon syntes då
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och då; bönderna hade kommit redan qvällen 
förut eller tidigt på morgonen. — Ändtligen! 
Der syntes baronens appelkastade hästar i väg
kröken och notarien Bergholms hjerta började 
klappa som då han var nitton år.

Han kunde ännu ej se om hon var med. 
Jo — nu rullade vagnen förbi honom, och han 
såg hennes vackra, kära ansigte, der hon satt 
på baksätet — och nu var synen försvunnen; 
hon hade icke sett honom.

Han stod en stund stilla med den dröm
mande blicken glidande fram öfver Storgatan, 
af hvars svarta myller vagnen uppslukats. 
Han smålog triumferande och började sedan 
bana sig väg genom trängseln, många knuffar 
fick han, men han kände dem icke, och när 
han på stora torget mötte en skolpojksvärm, 
som var ute för att kasta ryska smällare i 
ryggen på bönderna, och en af upptågsmakar- 
ne applicerade en sådan på hans hatt, blef han 
icke det ringaste ond, han smålog som förut 
— i dag var det honom omöjligt att ta humör 
för någonting.

Baronens togo alltid in på Stadshuset, och 
i dess portgång stälde han sig nu på post, 
hellre än att invänta sin fästmö på den öfver- 
enskomna mötesplatsen; hon kunde mycket väl 

• behöfva stödet af hans arm genom trängseln. 
Han fick sällskap af en långnäst dansk judin-
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na, som slagit sig ner der med sina korgar 
fulla med syskrin, handspeglar, broscher ocli 
dylikt kram och som till sist ansåg sig vara 
så bekant med honom, att hon då och då rik
tade små reflexioner och anmärkningar till ho
nom, dem han godmodigt besvarade. En gång 
hade hon redan sålt ett par örhängen till en 
af stadens jungfrur för femtio öre och till och 
med fått betaldt, men då i det samma en an
nan spekulant på samma vara bjöd tio öre 
mera, ryckte hon grannlåten från dess egarin- 
na, kastade till henne femtioöringen och gjor
de i en handvändning upp affären med den 
andra jungfrun. Ett förfärligt gräl uppstod, 
hvaraf notarien knappast hörde ett enda ord, 
så skreko alla tre på en gång, men slutligen 
måste dock de båda rivalerna ta till flykten 
för judinnans grofva artilleri, och sedan stri
dens böljor något lagt sig, vände hon sin rof- 
fågelsfysionomi åt det håll, der notarien stod, 
och sade, halft urskuldande:

»Ja, seer De, man skal al tid ta’det Störste 
man kan faa, det er ens Skyldighed her i 
Livet.» —

Andtligen kom Margret, då rådstuklockan 
visade på half tolf.

»Du har fått vänta», sade hon, »men jag 
fick Iof att äta frukost först.»

Dermed gick hon före honom, utan att ta

A
iy

w
.
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hans erbjudna arm, och hvar hon kom i folk
vimlet, veko alla undan för den höga, ståtliga 
gestalten med den bestämda minen. De kunde ej 
växla ett ord, förr än de kommo in i kyrkogårds- 
allén, men der voro de alldeles ensamma.

Margret började genast tala om allt hvad 
hon skulle uträtta i dag åt sig sjelf och andra 
och räkna ut hur hon skulle få tiden att räcka 
till; notarien hörde knappast på henne, han 
gick och betraktade henne från sidan med en 
beundrande blick — aldrig hade han sett hen
ne så vacker — och hjertat riktigt dansade i 
honom, då han tänkte på huru glad hon skulle 
bli, när han drog fram med den stora nyheten, 
som riktigt brände hans läppar. Det var nära 
gjordt att han låtit den krevera midt upp i 
alla de spetsar och handskar och näsdukar, 
som Margret talade om, men så tänkte han: 
■Nej, låt oss komma i ro der inne på en beqväm 
soffa först— 1

De veko af till venster, sedan de kommit 
in genom grinden; han ville af gammal vana 
gå in i den vanliga syrenbersån, der de all
tid brukat sitta förr och der han för tolf år 
sedan en herrlig vårafton förklarat henne sin 
kärlek, men hon fortsatte vägen ännu ett stycke 
och gick in på en grafplats längre bort, der 
de aldrig varit förr. Den begränsades i alla 
fyra ,hörnen af ofantliga lönnar, som gjorde
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det nästan mörkt der inne och Lvilkas kronor 
slöto sig tillsammans öfver en stor fyrkantig 
grafkulle, öfverväxt med blommande vintergröna 
och höga hvita astrar. Hon slog sig ner på den 
grönmålade bänken, som stod der, och sade:

»Jag har någonting särskildt att säga dig 
i dag.»

Just samma ord, som han ämnat börja med ! 
Han blef nyfiken.

»Hvad kan det vara?» frågade han, i det 
han satte sig bredvid henne och försökte se 
in i hennes ögon, hvilket dock ej lyckades.

Det bief en liten paus. Margret satt och 
såg åt sidan och bet i den svällande röda un
derläppen med sina stora hvita tänder. Slut
ligen ryckte hon till litet med hufvudet, lade 
armarna i kors öfver bröstet, lutade sig till: 
baka mot bänkens ryggstöd och började tala 
i kort, beslutsam ton, utan afbrott, men med 
ögonen oafvändt fästade på grafkoret, som 
lyste så hvitt mot sin bakgrund af mörkgröna 
askar längst bort i slutet af stora gången.

»Jag har rest in till staden i dag för att 
ge dig igen din ring, Hans. Yi ha nu varit 
förlofvade i öfver tolf år, och våra utsigter 
att någonsin kunna gifta oss ä’ lika mörka nu 
som den första dagen. Jag förebrår dig in
genting, Hans, du har gjort hvad du har kun
nat, och du rår inte för att du inte hör till *
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dem som veta att hastigt och med kraft hryta 
sig en väg fram till det mål de ha i sigte. 
Det är synd om dig, Hans, och jag har käm
pat en hård strid med mig sjelf, innan jag 
kunde förmå mig att bryta med dig, men nu 
måste det ske. Jag är trettiofem år, du är 
nära fyrtio. Yi kunna inte låta hela lifvet 
förgå i fåfäng väntan. Hog af, det är bäst 
att vi nu skiljas i all sämja, och för att du skall 
riktigt förstå, att det omöjligen kan fortgå län
gre mellan oss som förr, så vill jag säga dig, att 
jag i förra veckan gaf mitt löfte åt en annan.»

Hön drog upp en portmonnä ur fickan och 
slantarna deri klingade, då hon ur det ena 
rummet framtog en slät guldring och ville 
räcka honom den, men som han satt nedlutad 

♦med bortvändt ansigte och ej såg hvad hon 
förehade, lade hon den på bänken. Hon såg 
något förvånad ut; hon hade väntat sig be
störta frågor, häftiga utbrott och förebråelser, 
kanske till och med tårar, och det var en stor 
lättnad för henne att allt detta uteblef. Hon kän
de sig riktigt vänligt stämd mot honom för det.

»Du har nog sjelf tänkt dig mången gång, 
att det här skulle komma en dag», fortfor hon, 
»så att du far det helt säkert förståndigt och 
manligt. Barndomstycken stå sig sällan i läng
den, det vet du, och vi passade ju aldrig för 
hvarandra. Om vi inte hade växt upp till-
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sammans, hade vi nog aldrig kommit på den 
idéen att förlofva oss. Vi började som vän
ner och goda kamrater, låt oss nu också sluta 
så, till något annat ä’ vi inte ämnade.»

Hon tyckte nu, att det var hans tur att 
tala, men han satt fortfarande halft bortvänd 
och slätade mekaniskt med käppen igen de 
fotspår, de hade gjort i den våta sanden. Den
na slappa undergifvenhet framkallade nu ett 
uttryck af förakt i hennes ahsigte. Ja, Hans 
hade då aldrig varit en verklig man! Ochdet 
var nästan i vredesmod som hon med para- 
sollskaftet slog af ett par astrar på grafkul- 
len, så att de flögo ända ut på gången. Der- 
efter togo hennes tankar en annan riktning.

»Han heter Björner», sade hon, »och rår 
om en stor egendom en mil från Hedvigslund. 
Du har nog hört mig tala om honom förr. Han 
är några och femtio år och har aldrig varit 
gift, så att några styfbarn får jag då inte. 
Han har tyckt om mig ända sedan jag kom 
till baronens och jag är säker på att han skall 
bli mig en god make. Och så får jag ett stort 
hushåll att sköta, det behöfver jag, jag har 
alltid haft ett starkt behof af verksamhet. Yi 
ska’ ‘gifta oss på min födelsedag i mars.»

Hon reste sig upp och stod en stund i af- 
vaktande ställning. Men han rörde sig icke.

»Nej, jag har brådtom», sade hon slutligen.
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»Friherrinnan väntar på mig. Kanske du vill 
ge mig tillbaka min ring?»

Han spratt till, och då han nu lyfte upp 
.hufvudet, såg hon att hans ansigte var alldeles 
färglöst. Han skälfde på händerna, så att han 
knapt fick af sig ringen, men då han ändtligen 
lyckats dermed, räckte han henne den, slog upp 
ögonen, betraktade henne med en lång, allvar
sam blick, så att hon måste se åt sidan, och, sade :

»Farväl.»
Det var det första ord, som gått öfver hans

läppar, sédan de kommo in på kyrkogården. 
En mörk rodnad for öfver hennes kinder och 
hon ämnade säga någonting, men han hade 
åter börjat släta till sanden med käppen; hon 
lät derför ringen glida ner i fickan, mumlade 
ett: »Adjö, Hans!» mellan tänderna och gick. 
Han hörde hennes steg ett ögonblick, men se
dan öfverröstades de af mördarevisan från lilla 
torget vid tullen.

Han reste sig upp liksom för att följa hen
ne, men satte sig igen, vaggande af och an 
med öfverkroppen, med hopknäpta händer och 
gnidande handlofvarna mot hvarandra. Plöts
ligt brast han ut i ett kort, flämtande skratt 
och sade alldeles högt:

»Man skall alltid ta det största man kan 
få, det är ens skyldighet här i lifvet.»

Han fortfor att skratta — det lät nästan
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som liackhosta — och gnuggade. sina magra 
händer, så att det knakade i dem, men plötsligt 
började han bita sig i de tunna, ljusa musta- 
cherna, lutade sig mot ryggstödet, knep igen 
ögonen flere gånger, men det hj elpte ej, tårar
na måste fram, och de droppade ännu ymni
gare, då han kom att tänka på att han ej grå
tit sedan den der dagen för tolf år sedan, då 
hon gaf honom ja, och då grät han i glädje.

Solen hade för länge sedan passerat sin 
middagshöjd, men han satt ännu qvar på sam
ma plats. Hennes ring hade fallit ner från 
bänken och skyndat att gömma sig under de 
yfviga vintergrönorna vid kanten af grafkul- 
len. Då och då gick en vindil genom lönnar
nas kronor och ryckte af några rodnade löf, 
som vinglade ner öfver honom. Ett föll i hans 
hatt, som han hade tagit af sig och lagt på 
bänken. Hvad? Gulnade löfven redan? Det 
var det första höstförebudet i år.

Det blef kallt och han måste upp för att 
gå. Han hade i förtjusningen glömt att ta på 
sig öfverrocken i morse. Han gick omkring 
på • kyrkogården, läste mekaniskt en inskrift 
här och der, betraktade uppmärksamt en igel
kott, som vandrade fram utmed stenmuren, pe
tade här och der med käppen bort en afblåst 
gren, som låg och skräpade på gången, och 
återvände derefter till sin bänk igen. Fram-
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för syrenbersån, der de eljest brukat sitta, 
stannade han ett ögonblick, men gick ej in.

Det skymde redan på, då han anträdde 
hemfärden. Han tog en längre väg för att 
slippa Storgatan. Då han gick öfver torget 
och fick se Stadskällaren, kom han i håg, att 
han ej ätit någon middag. Men hans måltids
timme var längesedan förbi, och han var dess
utom ej hungrig. Man hade-börjat hänga upp 
lyktor i stånden. Midtför ett af de starkast upp
lysta mötte han sin värdinna och hennes syster 
och tog af sig hatten för dem, men de besvarade 
ej helsningen, de kände visst ej igen honom.

»Kors, jag tror det var Bergholm», sade 
frun, då han gått förbi. »Hvad han såg gam
mal och maläten ut!»

Framför bokhandelsståndet tvangs han af 
en tillfällig stockning i trafiken att göra halt. 
Han kastade en frånvarande blick inåt stån
det: samma biblar, salmböcker och katekeser 
som vanligt, samma granna kolorerade träsnitt 
föreställande de kungliga, Luther och Melanch- 
ton och Jesu heliga hjerta, och på disken sam
ma packor af öreskrifter för folket, dessa enkla, 
trohjertade historier om Fortunatus och Ge
noveva och Gustaf Yasas äfventyr i Dalarne, 
som funnits redan i hans barndom och som 
utgjort hans allra första läsning på det skön
literära området. Han började liknöj dt bläddra
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i packen. Herre Gud, fans den der qyar än 
i dag! Den hade han och Margret läst till
sammans stående på knä på hvar sin stol i 
mormors vindskupa. Och den med! Melusina
— och Karl den tolfte i Bender — och sjelfve 
Lunkentus, gamle hederlige Lunkentus ! Han 
köpte en hel binge — de flesta kostade 2 eller 
4 »skillingar banco» — stoppade sin skatt i bak
fickorna och skyndade hem till sin bostad.

Han tände sin lampa och fälde ner gardi
nen. Det kändes kallt i rummet, madam fick 
visst Iof att sätta in dubbelfönstren i morgon. 
Han gick ut i sitt vedkontor, plockade till 
sig några trän och eldade i sin kakelugn. Se
dan tog han fram sin stoppade nattrock, som 
han endast brukade begagna höst och vinter
— han hade suttit så länge ute, att han kän
de sig ruskig — drog fram gungstolen till 
bordet, skrufvade upp lampan litet högre och 
tog hela bundten af småskrifter i knä för att 
på gamla ungkarlars vanliga vis friska upp

Han satt en stund och stirrade framför 
sig på julklappstofflornas broderade arabesk
mönster, derpå drog han en lätt suck och tog 
i tu med Fortyrnatus.

1882.



REGN

•SA- V'





fölen bäddar under sig», hade mamma sagt 
den adertonde juli på qvällen, »få se om 

inte fruntimmersveckan blir slaskig som 
vanligt.»

Och när Kerstin vaknade Saradagen på 
morgonen, hörde hon verkligen ett svagt, en
tonigt smattrande på fönsterrutan i sin lilla 
jungfrubur, hvilket angaf att det regnade 
ute, men det hade ingen annan verkan på hen
ne än att hon svepte det röda täcket bättre 
om. sig, vände sig åt andra sidan och somna
de om igen med en liten rysning af välbehag.

Kerstin var minsann ej en flicka, hvars sin- 
nesjämvigt var beroende af väderleken och så
dana bagateller. Det var en trosartikel in
om hennes familj, att det inte i hela verlden 
fans ett så blidt, nyckfritt och orubbligt sta
digt lynne som hennes. »Se på Kerstin!» var 
alltid mammas refräng, då de yngre bröderna 
ibland på pojkars vis voro bråkiga och retliga.
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Och ett sådant englatålamod hon hade sedan!: 
Bästa beviset derpå var, att ingen af alla fa
miljens medlemmar så bra som hon kunde re
da sig med den gamla stendöfva tant Antoi
nette, som med all sin hjertegodhet ändå kun
de bli så tröttsam med sina evinnerliga sjuk- 
domshistorier, i hvilka man alltid med vissa 
mellanrum måste passa in några deltagande 
ord, dem gumman ej hörde annat än som ett 
aflägset muller. Liten och skinntorr, med half- 
handskar och ridikyl, fingrarna belastade med 
souvenir-ringar och en kanonlock fastsmetad med 
qvitten på hvardera kinden, ströfvade hon som 
en fredlös ande omkring ur rum och i rum da
gen i ända, ständigt med sitt välvilliga leen
de på läpparna, och alltid kom hon olägligt 
med sin pratsamhet, hvart hon tog vägen, fast 
ingen någonsin låtsade om det; alla tyckte i 
sitt stilla sinne, att tant Antoinette allt var 
litet tråkig, men hvar ochen trodde, att han var 
ensam om den åsigten och skulle ha ansett det 
som en grof taktlöshet att fälla en antydan 
härom till någon annan. Gumman var kusin 
till salig farfar, hade läst a b c d med husets 
nuvarande chef, då han var liten, hade kom
mit med på köpet, då han för tjugu år sedan 
tillträdde sitt fädernearf, och var lika döf, 
lika sirlig och lika bekajad med allaverldens 
sjukdomar då som nu. Grosshandlar Hageman,
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tyste mycken pietet för sin forna lärarinna 
ock hade inplantat denna känsla hos alla de 
sina. Dessa bodde nu som vanligt i familjens 
vackra sommarvilla på Vaxholm, längst hort 
på Ekudden, medan han sjelf skötte sina af
färer i staden, kom ut om qvällarna och åter
vände hvarje morgon med halfåtta-båten, som 
af de morgonsömniga Siockholms-badgästerna 
fått namnet »nattbåten».

Fruntimmersveckan hade alltså börjat min
dre lofvande. Men Saradagen var jämförelse
vis en ganska vacker och angenäm regnväders- 
dag. Visserligen föll oafbrutet ett fint dugg
regn, som hindrade en att gå ut, men det var 
en sådan behaglig dager som efterträdt det 
skärpa, brännande solskenet, himlen var öfver- 
spunnen med ett lätt, tunnt flor af obeskrifligt 
fin, matt ljusgrå färg med silfverskiftningar 
här och hvar, der solen bröt sig igenom, luf
ten som spelade in genom villans alla vidöpp
na dörrar och fönster var så friskt fuktig, och 
man andades riktigt lättare efter den föregåen
de veckans qvalm.

Också gick allt sin gilla gång inomhus; 
mamma sjelf sysslade i sitt hushåll, tyst och 
beskäftig som vanligt, fast ingen kunde begri
pa hur hon kunde ha så bråd tom alltjämt, då 
nästan ingenting fans att göra, tant Antoinet
te satt vid salongsbordet och lade ut korten,
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gossarne, som eljest lågo på sjön och seglade 
hela dagarna, spelade krocket ute på gårds
planen, klädda i galoscher och paraplyer, och 
Kerstin var vid sitt briljantaste lynne och 
tycktes räcka till för alla; än förhörde hon 
Semmy hans lexor, och det gick som en lek, 
än hjelpte hon mamma i köket, än lade hon 
sympati-patience med. tant Antoinette och gaf 
henne med stor talang de erforderliga repliker
na till en lång njurstenshistoria, än satt hon 
vid pianot och sjöng med en frisk, klingande 
sopran och en käck humor i föredraget de upp
sluppnaste visor hon kunde.

Och säkert var det ej heller regnvädrets 
fel att hon vid middagsbordet helt hastigt 
blef så stilla och tyst. Samtalet rörde sig 
omkring en utfärd, som man tillsammans med 
några bekanta familjer i går företagit till 
Bindön, der man sprungit enkleken och druckit 
saft i det gröna och afslutat festligheten med 
en svängom i Källviks brunnssalong. Det 
hade varit förtjusande roligt; kusin Edvard, 
medikofilaren, som nu var ute och helsade på 
sina föräldrar, farbror Håkans på Yermdön, 
hade stält till en kotiljong med så många ro
liga turer, som dansas på nationsbalerna i 
Upsala, och han hade lofvat att komma till 
Vaxholm igen någon dag i veckan och lära 
gossarne spela kricket. Ja, det var en bra
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treflig och hygglig ung man, det tyckte alla, 
och sjelf hade han visst ingenting emot sina 
slägtingar, ty fast han bara var hemma hos 
de sina på ett kort besök, hade han redan 
seglat till Vaxholm flere gånger, mamma hade 
till och med hört ett par fruar förvåna sig 
deröfver härom qvällen nere på badhusbryg
gan, der damer och herrar samlades om aft
narna för att sqvallra, i hrist på soeietetssa- 
long. Och i söndags, då karusellen öppnades 
på slätten, hade han bjudit gossarne på att 
åka för öfver två kronor, ja han narrade till 
och med Kerstin att åka med, fast det nöjet 
visst inte var comme il faut för fint folk i år, 
liksom det varit de föregående åren, och han 
satt på kamelen bredvid hennes, så att hon 
skulle slippa få någon artillerist från fästnin
gen till sällskap, men då jättepositiv et börja
de vråla henne i öronen och karusellen af den 
stackars hästkraken försattes i en hvinande 
fart, blef hon yr i hufvudet, och då slog han 
armen om lifvet på henne, och fast hon sade 
nej i början, måste hon ändå till sist lägga 
hufvudet på hans axel, och när klockan ring
de och nöjet var slut och han lyfte ner henne, 
var hon alldeles röd i ansigtet, fast hon under 
den värsta farten varit blek som ett lik. Om 
allt detta erinrade henne nu Bob med ett högst 
retsamt tonfall i rösten, men inte behöfde hon
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väl derför vika ihop serveten och sätta in den 
i ringen långt innan middagen var slut, och 
sedan i distraktion ta två gånger af korfka- 
kan, som alla visste att hon inte tyckte om? 
Alla vid bordet småskrattade, tant Antoinette, 
som naturligtvis ej visste hvad det var fråga 
om, skrattade med, och stackars Kerstin fick 
tårar i ögonen, men nu kom mamma till hen
nes hjelp och gaf samtalet en annan vändning; 
hon hade en stor talang att klippa af ömtå
liga ämnen.

Hela eftermiddagen satt Kerstin i en hvil- 
stol på verandan med en roman i knät utan 
att läsa en enda rad. Hon var djupt försjun
ken i tankar, och de voro visst af angenämt 
slag, ty hon såg så innerligt belåten ut, hen
nes drömmande ögon hade en egen glans, och 
ibland drog en varm röd sky öfver hennes an- 
sigte. Hon märkte ej, att vinden förde med 
sig en och annan regndroppe, som slog sig till 
ro i sammetsfjunet på hennes kinder och haka. 
Den alltid artiga tant Antoinette, som på ett 
af sina många ströftåg genom huset äfven kom 
till Kerstins vrå på verandan, sade att det 
såg ut som dagdroppar på en persika. Först 
då pappa kommit från staden med sexbåten, 
vid dåligt lynne, och ville höra sin lilla sång
fågel sjunga, måste Kerstin lemna sin hvil- 
stol, och fast han uttryckligen bedt henne om
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en riktigt munter visa, slog hon upp Schumanns 
Frauenliebe, sjöng »Er, der herrlichste von 
Allen» två gånger igenom, steg derefter upp 
från pianot och kunde ej förmås att sjunga 
en ton mera. Men hon såg lika innerligt glad 
och belåten ut som hon gjort hela dagen, det 
glittrade lika vackert i hennes ögon, och se
dan hon kommit upp på sitt rum om qvällen, 
hörde man henne gnola: »Er, der herrlichste 
von Allen» om och om igen, väl tjugu gånger, 
ända tills allt blef mörkt och tyst och man 
endast hörde regnets entoniga sång.

Då Kerstin följande morgon, Margareta- 
dagen, väcktes af samma ljud på fönsterrutan, 
litet starkare än i går, och just ämnade vän
da sig mot väggen för att somna igen, allde
les som då, slogs hon af den tanken: tänk om 
det räcker hela veckan! och nu blef hon i en 
hast alldeles klarvaken. Det vo.re bra synd 
om Bob och Semmy, de längtade så mycket 
att få lära sig kricket. B,egn hela veckan! 
Ah1 det vore förfärligt.

Den dagen hände det ovanliga, att man 
såg Kerstin flere gånger stå och göra iaktta
gelser på vädret. Och det var minsann ej för 
vackert. Det duggade nu ej längre, nej det 
regnade riktigt eftertryckligt. Det röda plåt
taket på uthuslängan sken blankt som en spe
gel, och det storsqvalade ur alla rännor. Den
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fina ljusgråa färgtonen på himlen var icke alls 
fin längre, tvärtom riktigt simpel och tråkig 
och tung, och icke en solglimt förmådde borra 
sig igenom det tjocka täcket; luften var all
deles för rå, så att nu måste alla dörrar och 
fönster hållas stängda, och på något krocket- 
spel var ej att tänka, om man också haft pap
pas hela paraplylager till skydd. Hängmat
torna under almarna hängde svarta, sura och 
obegagnade, på sandgången låg en mängd kruk
växter, callor, nerier, cypresser och dracænor, 
som stälts ut för att sköljas af regnet, men 
kastats omkull af blåsten; rabattväxterna stodo 
der, ömkligt piskade af regnet, med slokande 
blad, svartmuskiga och skamfulla; de sågo rik
tigt smutsiga ut, fast de väl aldrig varit så 
rentvättade. Dufvorna hade förskräckta gömt 
sig längst inne i sitt slag, och under den stora 
kastanjens skyddande blad sutto de genom
våta sparfvarne, klotrunda som mörkgråa ull
garn snystan.

Semmy och Bob hade redan tappat humö
ret, ty att leka inomhus var icke roligt alls. 
Fortunaspelet förklarades vara »barnsligt», 
och alla indianböckerna hade de läst förut. 
De hade ingenting annat att ta sig till än att 
hänga mamma i kjolen och göra all odygd de 
kunde tänka upp; då de ändtligen beslöto sig 
för att lemna skafferiet, såg der ut som om
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det varit utsatt för plundring af fiendehand, 
isynnerhet den afdelning der syltburkar och 
småbrödskorgar hade sin plats. Mamma bör
jade se uttråkad ut; tant Antoinette, som var 
mycket ömtålig för fuktig väderlek, ströfvade 
omkring som ett stort vandrande bylte af sja- 
lar, koftor, ylledukar, hjertvärmare och kap
por, ur hvilket kaos man hela dagen hörde en 
halfqväfd röst demonstrera; orden reumatism, . 
liniment, gytjebad, massage och elektricitet 
yrde i luften tätt som hagel.

Kerstin var missmodig. Hon höll sig nästan 
hela dagen uppe på sitt rum, der hon kröp 
upp i ett soffhörn, insvept i en sjal, blek och 
med tillslutna ögon, och hörde på huru regnet 
baddade på taket ofvanför hennes hufvud. 
Oupphörligt tänkte hon på hvad Edvard hade 
hviskat till henne under kotiljongen i förgår 
qväll; han hade något mycket vigtigt att frå
ga henne om, hade han sagt, om han bara 
finge något lämpligt tillfälle, men de voro ju 
aldrig ostörda. Hvad kunde han mena? Hvad 
i all verlden kunde han väl mena? Och så 
tänkte hon på hvad tant Antoinette hade be
rättat i söndags om ett förlofvadt par, som 
bott härom året på skilda sommarnöjen — all
deles som Salami och Sulamit på skilda stjer- 
nor — en mil ifrån hvarandra, och hvarenda 
dag hade han seglat till henne, om vädret var
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aldrig så afskräckande, i regn och rusk, i 
storm och åska; tant tyckte, att det var rik
tigt sublimt, men Edvard skrattade och påstod 
sig inte begripa, hur en karl kunde göra sig 
så löjlig. — Tänk om det nu skulle regna 
hela veckan!

Eram på eftermiddagen försökte hon krya 
upp sig med litet sång, men sedan hon släpat 
sig igenom några af Kierulfs och Griegsmest 
melankoliska bitar, steg hon upp och slog igen 
noterna nästan i vredesmod: det smattrade på 
rutorna, så att man knappast hörde sin egen 
röstl

Så kom Johannadagen. Samma tröstlösa 
syn, då Kerstin drog upp rullgardinen. Him
len var blygrå och nedsände ännu ymnigare 
duschar än förut; i går hade vattnet åtminsto
ne hunnit sjunka, allt efter som det kom ner, 
men i dag liknade sandplanen ett bubblande, 
grågult haf, hvari rabatterna summo som föro
lyckade vrak med skamfilad tackling. Och 
midt i allt detta kom en besynnerlig skepnad 
plaskande, så att vattnet yrde; man såg en
dast ett paraply, en fladdrande regnkappa, ett 
par långa bara ben och, några steg efteråt, 
ett lurfvigt, skälfvande föremål, som vattnet 
sqvalade om: det var köksan, som förbarmat 
sig öfver stackars Eaust och befriat honom 
från hundkojan, der halmen höll på att flyta
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bort. — Nej1 Kerstin gick ifrån fönstret igen; 
bäst att inte se på eländet 1

Den dagen fick man ej många ord af Ker
stin. Hennes beprisade goda lynne höll på 
att förlora jämvigten. Då Semmy skulle läsa 
upp sina lexor, som han verkligen icke kunde, 
det måste erkännas — dertill hade han haft 
alltför god tid att lära sig dem — fick han 
för första gången rätt skarpa bannor af syster. 
Då han på blindkartan pekade ut Helgoland 
i stället för Madeira, gaf hon honom en så för
färlig blick, att han höll på att tappa pek
pinnen, och när han sade, att det var Carl 
XIII som mördat Gustaf III, rusade hon upp 
från bordet, alldeles utom sig, hon kunde inte 
ha tagit värre vid sig, om han sagt att hon 
gjort det sjelf.

Magdalena förbättrade ingenting, snarare 
förvärrade hon saken, ty regnvädret började 
nu inkräkta våningen. Faust, som man oak- 
tadt den största vaksamhet ej alltid lyckades 
hålla inne, lemnade öfverallt efter sig våta 
fotspår och den mindre välkända råa hundpels- 
lukten; atmosferen inne i rummen var så fuk
tig, att sockret klibbade vid ströskeden och 
mammas brefpapper måste torkas i nischen, 
innan hon kunde använda det att skrifva till 
sin man om vissa paket, som skulle skickas 
ut till Kristinadagen, Kerstins namnsdag. På
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alla fönsterbräden bildade sig små vattensam
lingar, och uppe i Kerstins rum syntes på 
papperstaket en våt, botande svullnad, som 
när som helst kunde brista och urladda sig 
på hennes nya, fina brysselmatta.

Allas lynnen voro nu lika gråa som him
len der ute. Mamma fälde yttranden om, att 
man lika gerna i år kunnat stanna i staden; 
der hade man åtminstone en täckt vagn till sin 
disposition. Hon föreslog till och med en all
män inflyttning till Stockholm på några dagar, 
tills regnvädret gått öfver, gossarne instämde 
ifrigt, men planen strandade på Kerstins be
stämda vägran att följ a med. Hon uppgäf in
tet skäl, men hennes nej var så energiskt, att 
det lät som om hon hellre valt tusen dödar 
än hon satt foten utom villans grindar. Mam
ma, som var en fridsam natur, gaf genast ef
ter, fast hon alls icke kunde förstå hvad dot
tern kunde ha för skäl att vilja stanna här i 
vätan.

Tant Antoinette var äfven mindre älskvärd 
än vanligt. Hon jämrade sig oupphörligt öf
ver sina reumatiska smärtor, som voro i stän
digt tilltagande, och det fast hon i dag, utom 
det öfriga lasset af ytterplagg, klädt sig i ett 
pelsfoder närmast kroppen, med skinnet inåt. 
Oaktadt sin döfhet var hon mycket road af 
sällskapslif, och hon klagade bittert öfver att
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ingen af grannarne ville komma ock kelsa på. 
Men då for Kerstin upp.

»Tycker tant det!» utkrast kon med en 
föraktfull fnysning. »Att ge sig ut i ett så
dant väder, ock det kara för sin nästas skull, 
derför att man lyder sin känslas ingifvelser
— det vore ju att göra sig löjlig/»

Ock när kon kom upp från middagen, tog 
kon fram sin dagkok ock nedskref deri med 

• en vredens ock föraktets energi, som kom bläc
ket att sprätta om pennan, följande reflexion:

»Man talar så mycket om q vinn ans fåfänga
— men kvad är den mot mannens! Om kela 
bans lefnadslycka berodde på ett tuppfjät, 
kastade kan den hellre ifrån sig, om kan möj
ligen kunde misstänka, att detta tuppfjät skulle 
göra honom löjlig — i bans egen inbillning.»

Men som kon vid genomläsningen tyckte, att 
det der om tuppfjätet lät durot, ref kon ut 
kela bladet ock tände eld på det ock gaf sig 
ingen ro förr än kon smulat sönder askan till 
atomer.

Pianot stod stängdt, romanen låg uppsla
gen vid samma kapitel som i förgår; ingen
ting roade Kerstin nu mera. Hon kade under 
de två sista dagarna tagit sig en ny vana att 
köj a på axlarna åt allting, så som alla menni- 
skor göra i romaner ock teaterpjeser, men ingen 
i verkligheten, ock om hon händelsevis kom
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att se ut, der ösregnet förmörkade luften, lade 
sig ett uttryck af djup vämjelse och lifsleda 
kring hennes mun. Mamma hade i dag läst 
»Skipper Worse» och var alldeles förtjust i 
den, men Kerstin, som ögnat i hoken några 
minuter, förklarade att den var »wse?» och att 
hon inte kunde begripa, hur en Tcarl kan skrif- 
va ihop sådan smörja. Mamma förde nu med 
en- skicklig vändning talet på Kerstins bästa 
vän, Emmy Rosenfelt, och berättade att hon ’ 
hade haft en så utmärkt söt hatt på sig, då 
de kungliga gjorde sin silfverbröllopspromenad 
i vagn utåt Djurgården — tänk bara, silfver- 
spetsar och här och der stora bingor af ljus
röda nerier, så originelt! Men nu blef Ker
stin riktigt ond. Originelt, kantänka! Liksom 
Emmy någonsin hade kunnat ta något af sig 
sjelf! Hon hade i alla tider varit slaf under 
sin modist, och hvad hatten med nerierna be
träffade, så visste Kerstin bestämdt, att den 
var efterapad efter en, som fru H. vid Dra
matiska teatern skaffat sig i vintras för att 
begagna i Odette, fast det inte blef af. Men 
nu tappade mamma helt och hållet koncepter
na; hennes lilla snälla och förståndiga flicka 
var ju alldeles förändrad; hvart hade det jämna 
lynnet tagit vägen? Aldrig hade hon sett 
henne så retlig och oresonlig — och det var 
regnvädrets fel!
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Hon hade till och med förlorat sitt förr 
så vakna sinne för det komiska. Under qvälls- 
måltiden, då Faust af någon okänd anledning 
rusade mot dörren med ett kort, häftigt skall, 
lutade sig den döfva tant Antoinette med sitt 
blidaste leende mot sin granne, grosshandla
ren, klappade med sina magra fingrar på hans 
arm, så att ringarna skramlade, och frågade: 

s Sa’ du något, lille Henrik? j 
Alla skrattade åt misstaget— det förstås, 

man vände sig bort eller skrattade invärtes, 
ty att skratta öppet åt tant Antoinette hade 
ännu ingen tillåtit sig; men Kerstin ensam satt 
oberörd och likgiltig som en indisk afgudabild 
och ändrade icke en min. Det var verkligen 
oroande.

Kom så Emmadagen. Ku tycktes alla 
himlens portar ha öppnat sig på vid gafvel, 
ty ett sådant skyfall som den dagen hade man 
väl aldrig upplefvat. Regnet föll så tätt, att 
skogen på andra sidan grinden endast skym
tade fram som genom en dimma. Fönsterru
torna voro täckta af ett enda sammanhängan
de vattenlager, som var i ständig glidande rö
relse nedåt. Det dånade i luften, som om man 
bott tätt invid ett stort vattenfall. Af rabatt- 
vraken ute på gården syntes ibland endast
masttopparna och på vågorna summo qvistar 
och blad, som regnet och blåsten ryckt ner från 

Lundquist 3
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lindarna och den stora kastanjen. Bölden i 
Kerstins tak brast, innan hon hann göra all
var af sin plan att operera den med en virk- 
nål och hålla ett handfat under; en hel kaskad 
mörkbrunt vatten störtade ner på mattan, och 
det skulle naturligtvis bli en fläck som aldrig 
gick ur. Men hvad brydde Kerstin sig om 
det? Allting i verlden var henne likgiltigt. 
Hvad hetyder väl en brysselmatta mer eller 
mindre för den, som förlorat tron på mensklig- 
heten och som lärt sig inse, att lifvet endast 
har svikna förhoppningar och bedrägliga dröm
mar att bjuda på? »Leben ist nur Leid!» —

Grosshandlaren kom ej ens med sista bå
ten, förmodligen för ovädrets skull, och man 
fick supera utan honom. Alla voro tysta och 
förstämda vid bordet, utom tant Antoinette, 
som längst inifrån sitt klädbylte berättade om 
ett liknande regnväder anno 1837, då hon ge
nom förkylning ådragit sig den lilla lomhörd- 
het, hvaraf hon nu ibland led, isynnnerhet vid 
fuktig väderlek — »ja, ni ha nog märkt det 
— eller hur, lilla Kerstin?»

Hon lutade sig välvilligt leende fram mot 
den unga flickan och försökte ur alla sina kap
por och sjalar få fram ett par fingrar för att 
klappa henne på armen. Men det var för myc
ket för Kerstin, nu var det alldeles slut på 
hennes sjelfbeherskning: hon reste sig hastigt
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Tipp, det riktigt gnistrade i hennes ögon, hon 
lutade sig ner, skrek på måfå inåt klädbyl- 
Jet så högt hon kunde:

»Tant är en odräglig gammal fjolla!» — 
•och skyndade derefter ut ur rummet och upp 
dill sig.

»Ja, ja, det har du mycket rätt i, Kerstin 
lilla», mumlade gumman belåtet nickande. Hon 
hade som vanligt ej hört ett enda ord, dertill 
var det alldeles för »fuktig väderlek».

Mgn mamma och gossarne sutto som slagna 
af åskan. Aldrig liade någon sagt sådana ord 
em tant Antoinette! Det var förfärligt! Hvad 
skulle pappa ha sagt om han hört det? Att 
säga något så rysligt! Det var ju ett riktigt 
brott! Och mot tant Antoinette!!!! Var Ker
stin rent från förståndet?

Mamma blef verkligen på allvar orolig för 
sin dotter. Hade hon anat, att Kerstin just 
uu låg i mörkret uppe på sitt rum och grät 
hejdlöst, skulle hon nog ha blifvit ännu mer 
bekymrad. Men nu tänkte hon endast: »det 
är det välsignade regnet som förderfvar alla 
lynnen, men i morgon är det lyckligtvis slut 
på fruntimmersveckan, och så få vi väl se hvad 
namnsdagsbordet i morgon bittida har för 
■verkan».

Men namnsdagsbordet hade ingen verkan 
•alls, och det fast det var rätt prydligt och
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rikt försedt med presenter; blombuketterna sågo- 
naturligtvis ut som om de legat i sjön, men 
det kunde ingen bjelpa, ty de voro ploc
kade på morgonen, och det öste ner lika tap
pert i dag som i går. Kerstin tog emot all
ting, gratulationer och presenter, med en djupt 
förolämpad min, tackade i oklanderliga orda
lag, men i en iskall ton, som dref tårarna upp 
i stackars mammas ögon; och den beskedliga 
varelsen tänkte: Gud hjelpe mig, är inte bar
net riktigt bortbytt!

Nu kom dalkullan från kiosken vid ång
båtsbryggan, medförande ett bref och ett pa
ket, som kommit med »WilliamLindberg» sent 
i går q väll. Paketet var adresseradt till Ker
stin, som slängde det i solfan, och brefvet var
till fru Hageman från hennes man, som deri 
talade om orsaken till sitt uteblifvande — reg
net mycket riktigt — och slutade med många 
hjertliga lyckönskningar till lilla Kristina, da
gens hjeltinna. Men för henne var brefvets 
postskpiptum det intressantaste. Det lydde 
sålunda :

»Som vi i dag fått in en ny, för väderle
ken mycket lämplig artikel, medsänder jag ett 
prof deraf som ytterligare namnsdagsgåfva till 
Kerstin; hoppas den skall passa.»

Den indiska afgudabildens porslinskyla Iif- 
vades nu af litet nyfikenhet. Hon lät Bob slå
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upp paketet, ock det befans innehålla en regn
kostym af något slags kautschuksväfnad, all
deles ny modell. Kerstin profvade den genast 
framför try mån, ock den täckte kela varelsen 
från hnfvud till fot, så att endast ansigtet Iem- 
nades bart. Men nu fick hon plötsligt en, idé, 
som åtminstone satte Iif i henne. Hon ville 
ut ock försöka regnkappan. Hon hade inte 
varit utom dörren på en hel vecka. Hon ville 
och hon måste ut. Hon hade i flere dagar känt, 
att hon skulle bli sjuk af denna brist på mo
tion. Hon hade haft kufvudvärk ända sedan 
i onsdags. Ingen fick hindra henne från att 
gå ut. Bara ner till ångbåtsbryggan; hon skulle 
komma strax igen. Nej, ingen fick följa henne. 
Ingen skulle förkyla sig för hennes skull.

Och nu var hon utom dörren, oaktadt alla 
protester, beväpnad med en paraply.

Hon pulsade i väg öfver gården och ut på 
landsvägen. Paraplyn var genomblöt inom ett 
ögonblick,' men den nya regnkappan höll prof- 
vet. Dock — det gjorde henne alldeles det 
samma, hon tänkte bara på att komma ner till 
bryggan och få se bortåt Yermdöhållet. Ingen 
menniska syntes till ute. Hon gick så fort 
hon kunde, men ändå tyckte bon, att det al
drig tog något slut på de röda trädgårdssta
keten med de evinnerliga livita Vaxholmslil- 
jorna innanför. Vattnet gick henne ibland
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upp till fotknölarna och regnet piskade henne' 
i ansigtet, så att hon måste hålla paraplyn 
framför sig. Midt i den erbarmligt sönder- 
strömmade backen utanför kyrkan skrek hon 
till; hon hade stött ihop med en mötande per
son. Hon såg upp häpen; framför henne stoet 
en ung man klädd i oljerock och paraply ocb 
med en stor namnsdagsbukett i handen.

»Edvard!»
»Kerstin!»
Hon visste ej hur det gick till, men då hon* 

kom till besinning igen, stod hon omsluten af' 
hans armar, och de hade kysst hvarandra midt 
på munnen. Hennes paraply vinglade utför 
backen och regnet öste ner på dem i ström
mar, men det märkte hon icke; för henne var 
i detta ögonblick himlen klarblå och rymdert 
full af jublande lärkor.

1882.
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Sovembersolen glimmade matt i middags
stunden. Mälarens vågor gungade lätje- 

fullt för en svag bris, som knappast för
mådde rubba de lager af sura, smutsiga, gul
nade löf, hvarmed stränderna voro garnerade. 
Luften var fuktig ocb kall och de gråa, upp
tornade molnmassor, mellan hvilka solstrålar
na med möda borrade sig fram, lofvade snar 
nederbörd. Senhöststämning öfverallt; och det 
var endast en tidsfråga, då den skulle förvand
las till vinterstämning med snöpelsar på trä
den och blanka isharnesk på alla vattendrag.

»G-aribaldi», den gamle välbekante Upsala- 
ångaren, gjorde sin sista resa för året; det var 
för sista gången på mycket länge som han lade 
till vid Algotsbergs brygga, der doktor Hjelm 
stod och väntade att få stiga ombord, klädd 
i vinteröfverrock och ytterhalsduk. Han tog 
ett hastigt afsked af sin unga hustru, som 
följt honom ner, en passagerare gick af, dok-
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torn skyndade öfver landgången ock i nästa 
minut fortsatte fartyget sin färd.

Den afstigne passageraren var en liten fro
dig dam af obestämd ålder med kortklippt, rakt 
kår, små spelande mörka ögon ock rödblommiga 
kinder. Doktorinnan kade ej lagt märke till 
främlingen; med doktorn fick denna deremot 
utbyta en gladt igenkännande viftning med 
kanden ock några vänliga ord. Men ångbåten 
sköt rask fart och samtalet måste afbrytas. 
Den lilla gräsenkan viftade med näsduken i 
tanke att hennes mans kelsning gälde henne 
ock blef helt öfverraskad, då hon körde en mun
ter röst yttra :

»Så ja, Aina, nu kan det vara nog, nu är 
det min tur.»

Hon vände sig om och såg den främmande 
damen stå der med utsträckta armar som till 
en omfamning. Hon tog ett steg tillbaka. 
Kunde det vara möjligt? Yar det verkligen ... ?

»Jaså, lilla syster vill inte känna igen .. .»
»Sofia!» ifylde Aina med hjertlig glädje ock 

kastade sig i de utsträckta armarna, som slöto 
sig tillsammans om henne med nästan manlig 
styrka.

»Sofia — käraste Sofia, har du ändtligen 
kommit hit till oss ! Men hvarför skref du 
inte och underrättade om din ankomst? Då 
kade nog David stannat hemma.»
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»Jag ville öfverraska er, förstår du. Och 
för resten har jag inte haft tid att skrifva. 
Anda sedan jag kom hem från utlandet i som
ras, har jag varit som en jagad hund. Men 
kom nu — ert landställe ligger ju alldeles i 
närheten? Vi få prata under vägen.»

Aina tog sin systers arm och vandrade med 
henne genom skogen, och fäst vägen upp till 
läggningen var så kort, hade hon dock fått 
veta en hel mängd saker, innan de hunno fram. 
Sofia hade en för hennes kön ovanlig talang 
att inrymma många fakta i få ord.

»Det är stor skam af mig att jag inte be
svarat dina bref ända sedan i juli», sade hon. 
»Men, som sagdt, jag har haft brådtom. Jag 
reqyirerades hem för att ta hand om tidskrif
ten ’Svenska qvinnan’, hvars förra redaktris, 
som du vet, dog på vårkanten. Den hade va
nt gammalmodigt och opraktiskt skött natur
ligtvis, eftersom det var fruntimmer som re
gerade den, och jag har haft ett fanders bråk 
att få någon reda i härfvan. Nu är det nå
gorlunda klart och flux packade jag ihop min 
kappsäck och rymde hit ut för att få hvila mig 
litet — ja rymde, det är rätta ordet, förläg
gare och medarbetare och korrekturpojkar veta 
af ingenting. Nå, hur har du det nu, lillingen? 
Du dväljes väl fortfarande i sjunde himlen

eller har du flyttat en trappa längre ner?»



44 LUNDQUIST.

Aina drog en lätt suck ock böjde sig ner för 
att plocka af en rödfrusen lingonplanta.

»För närvarande har jag min lille Alfred 
sjuk», svarade hon undvikande.

»Det var inte svar på tal. Nå ja, det 
der kapitlet hinna vi alltid med. Nej,såtref- 
Iigt ! Det är väl Algotsberg, som tittar fram 
mellan träden? Det der vindsrummet med 
slingerväxterna kring fönstret förbehåller jag 
mig.»

»Nej, der bor redan Tom.»
»Tom?»
»Ja, du vet väl, min mans brorson, gossen, 

som du alltid retades så mycket med. Han 
blef student i våras och är för tillfället på 
besök hos oss. David behöfver någon att säll- 
sltapa med ...»

»Såå? Och ändå har han en söt hustru och 
en liten Alfred? Det låter sjukt», sade den 
obevekliga Sofia och gjorde ett fåfängt försök 
att se systern in i ögonen.

»Nu äro vi framme», sade Aina hastigt 
och öppnade trädgårdsgrinden. »Grå nu upp 
på gästrummet en trappa upp till venster i 
farstun; du vill väl klä om dig ...»

»Klä om mig? Jag har inte mera kläder 
med mig än det jag står och går i. I den 
här gamla svarta klädningen har jag rest ge
nom Italien, Tyskland och Frankrike och varit
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på visit hos både Garibaldi och Victor Hugo; 
den måtte väl duga bär på landet.»

»Ja visst. Nu går jag emellertid in till 
min stackars sjuke gosse, men väntar dig i 
salongen om en qvart — bör du, inte längre 
än en qvart! Vi ha så mycket att tala om.»

Ocb så var bon borta. Sofia hade ingen
ting annat att göra än att gå trappan uppför 
och leta rätt på sitt rum. Hennes enda ba
gage bestod i en liten handkappsäck, innehål
lande de oundgängligaste toalettförnödenheter
na, ett par böcker och en packe med manu
skript, »insända till benäget påseende» af tid
skriftens medarbetare in spe. Uppackningen 
var således snart gjord, och sedan hon kastat 
en blick" på utsigten från fönstret — trädgår
den med kala träd och buskar, uppgräfda ra
batter och endast några frostbitna astrarqvar- 
lemnade bär och der, bakom staketet en vik 
af Mälaren, nästan lika grå som himlen, och 
der bortom en björkstrand skiftande i gult 
och rödt — gick bon ner igen för att söka 
upp sin syster. Hon kom först in i ett stort 
och elegant rum, som tydligen var salongen. 
I en soffa låg en ung man och läste, men for 
vid hennes inträde upp som en raket. Detvar 
en lång räkel om tjugo år med finnigt magert 
ansigte, vildt växande artisthår, pincenez, in
sjunket bröst och tafatt hållning. Han kasta
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de upp sin nedhängande lugg och. stirrade på 
Sofia, som om hon varit ett underligt djur.

»Nå, känner inte günstig herrn igen mig?» 
frågade Sofia muntert. »Det vitnar godt om 
ditt milda och förlåtande sinnelag, Tommy.»

»Sofia!» utbrast den unge studenten häpen 
och blef alldeles blodröd i ansigtet.

»Ja, just Sofia — det ser ut som om jag 
inte vore välkommen? Jaså, du har således 
inte förlåtit mig att jag kom och öfverraskade 
dig, då du höll på att bränna ditt hår?»

.»Jag väntade inte... jag tänkte... när 
reste du från Stockholm?» stammade han all
deles förbryllad.

»I morse.»
»I morse! Jaså» — det såg ut som om en 

sten fallit från hans bröst. — »Nå, du stan
nar väl hos oss några dagar åtminstone?»

Han såg orolig ut igen.
»Till fredag morgon har jag tänkt. Men 

hvar har du Aina? Ar detta sängkammaren?» 
Hon pekade på en dörr.

Då Tom svarade ja, steg hon på. Det var 
skumt der inne, ty gardinerna voro nedfälda; 
en stor brasa flammade i kakelugnen, fastän 
det kändes qväfvande hett i rummet. Luften 
var bemängd med medikamentsångor. Den stora 
sängen stod bäddad och eti litet ansigte, pur- 
purrödt af feber eller värme, tittade upp mel-
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lan kuddar, täcken och filtar. Aina satt på 
en pall bredvid den lille och lyssnade med oro
lig min till hans andetag; han höll just på att 
somna. Sofia gick så tyst hon kunde fram 
till systern, satte sig på sängkanten och hvi- 
skade:

»Hur är det med honom?»
»Illa, fruktar jag. Han är så förfärligt röd.»
Sofia tog varsamt den lilla handen, som 

låg öfver täcket och räknade pulsens slag.
»Han har ingen feber», förklarade hon. 

»Det måste vara af hettan här 'inne han fått 
så stark färg.» Hon såg på termometern, den 
visade 24 grader. »Får jag inte ställa upp 
dörren till salongen? Detta kan aldrig vara 
helsosamt. »

»Nej, för all del, Alfred måste ha varmt. »
Sofia såg sig omkring. På nattduksbordet 

stod en hel här af medikamentsflaskor uppstäld.
»Har David ordinerat allt detta?» fråga

de hon.
»David? Jo, jag tackar, jag! Han påstår 

ju, att Alfred inte är sjuk alls. Om den lille 
stackaren låge för döden, skulle han ändå rycka 
på axlarna och säga att det bara är inbill
ning af mig. Det är för resten inte David som 
sköter Alfred; jag passar alltid på och råd- 
frågar professor Berger, då jag är i Upsala.»

»Jaså, David tycker att du pjåskar med
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gossen? Kanske han har rätt? Din man är 
en förståndig karl, det har jag alltid tyckt, 
och den ohyggliga hettan här inne ...»

»Vi kunna ju gå ut i ett annat rum», af- 
bröt Aina med sårad min och reste sig. — 
David skulle ha rätt? Hon — pjåska? Hon!

Och som nu Alfred somnat in, gingo de 
begge systrarna ut i salongen.

»Hen säg mig, hur kan David sofva i detta 
porte?» frågade Sofia, under det de smögo sig 
ut på tå.

»Kära du, han har sitt eget rum, det har 
han haft i ett par år.»

Sofia gjorde stora ögon, men nu voro de 
ute hos Tom och ämnet måste afbrytas.

Dagen gick utan att Sofia fick något lämp
ligt tillfälle att tala allvar med sin syster. 
Hon hade länge misstänkt, att ej allt var som 
det skulle vara mellan Aina och hennes man. 
Under de sista åren hade Sofia varit stadd på 
resor, haft mycket att studera och skrifva om 
och följaktligen ej kunnat underhålla någon 
jämn breffbrbindelse med den unga doktorin- 
nan; men dennas senare bref hade burit en 
tung melankolisk prägel, utan att något skäl 
härtill uttryckligen angafs. Den omständig
heten att Alfreds namn vanligen förekom på 
hvarannan rad, medan deremot Davids icke 
nämdes en enda gång, gaf Sofia mycket att tänka
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på. En gång hade hon skrifvit och frågat, 
rent ut, huru det stod till med den äktenskap
liga lyckan på Algotsberg, men det var eget 
nog, att just detta bref fick vänta på svar i 
två månader, och när svaret ändtligen kom, 
innehöll det ingenting annat än en vidlyftig 
beskrifning öfver begynnelsen, förloppet och 
följderna af Alfreds messling. Sofia hade 
kanske uppskjutit sin »rymning» från Stock
holm ännu en tid, om hon ej varit så ängs
ligt ifrig att få kasta en blick in i systerns 
husliga förhållanden.

Det var Tom som den första dagen hindra
de alla förtroligare meddelanden mellan de 
båda systrarna. Han tycktes ha fått ett Iif- 
Iigt intresse för Sofia; åtminstone följde han 
efter henne hvart hon gick. Fastän han nu 
var stora karlen, lät han henne ostraffadt roa 
sig på hans bekostnad alldeles som för sju år 
sedan, då hon begabbat honom för hans flick
aktighet. Han gjorde henne en mängd frågor 
rörande hennes tidskrift och lyckades till sist 
så trötta ut henne, att hon hviskade till sin 
syster:

»Jag går upp på mitt rum — kom efter 
om en stund.»

Men hon fick vänta förgäfves der uppe; in
gen Aina kom. Alfred hade vaknat och var 
kinkig; den unga modern glömde följaktligen 

Lundquist. 4
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allting för honom. Hon tillbragte hela den 
återstående delen af dagen i sängkammaren, 
och der kunde ingen få ett förnuftigt ord af 
Aina, då Alfred var sjuk.

«Höljande morgon var Sofia uppe i god tid. 
Hon tog ett manuskript från bordet och gick 
ner i salongen för att sätta sig der och genom
läsa det. Hon slog sig ner vid ett af fönst
ren och såg utåt trädgården. Det hade snöat 
om natten; rosenbuskarna och fruktträden dig
nade under sin hvita börda och domherrarne 
lyste så röda och granna i rönnbärsträdets 
grenar. En talgoxe hoppade af och an på fön
sterbrädet och betraktade förvånad den främ
mande damen med sina små svarta ögon. Solen 
höll just på att bryta sig fram mellan ljus
gråa, rödbrämade skyar; hela taflan såg så 
frisk och inbjudande ut, att Sofia i en hast 
beslöt sig för en morgonpromenad. Men i det 
samma hörde hon lille Alfreds röst inifrån 
sängkammaren ropa: »Mamma!» — Hon kom 
nu på en annan tanke, steg upp och gick in 
till den lille.

Der var lika skumt och lika qvaft som da
gen förut. Alfred satt upprätt i sängen och 
gnuggade sömnen ur ögonen.

»Mamma!» sade han ännu en gång i jäm
merlig ton.

»Det är inte mamma, det är moster Sofia. »
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Gossen såg upp och betraktade sin nya be
kantskap med en undrande blick.

»Jag vill stiga upp», förklarade han i be
stämd ton.

» Du mår således bättre i dag? Ar du inte 
sjuk längre?»

»Jag vill stiga upp; mamma skall komma 
in och klä mig.»

Sofia drog upp begge gardinerna och två 
ljusfloder strömmade in i rummet.

»Nej, se solen!» utbrast lille Alfred i hä
pen ton.

Stackars gosse! Han hade icke sett en 
solstråle på långliga tider och hade nästan 
glömt bort att icke hela verlden der ute var 
lika mörk och dyster som sjukrummet.

»Seså, upp med dig nu, parfvel, så skall 
jag nog hjelpa dig med toaletten!» kommen
derade moster, och Alfred lät ej säga sig det
ta två gånger. I nästa sekund stod han på mat
tan, men han hade legat så länge, att han blef 
yr i hufvudet och måste hålla sig fast vid 
sängstolpen.

»Det går snart öfver — föresätt dig nu att 
du skall stå på benen som en dugtig gosse, så 
går det nog.»

Och det gick. Inom tio minuter var Alfred 
påklädd och ute i salongen, och knapt hade 
han satt foten öfver tröskeln, förrän Sofia slog
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upp lättrutan, så att den Iieta lasarettsluften 
stod som en rökpelare ut genom fönstret.

»Hvad i Guds namn tar du dig till, Sofia? 
Hvar är Alfred?» kördes i det samma Ainas röst 
från dörren, som ledde ut till tamburen.

»Alfred är alldeles frisk i dag och ville- 
nödvändigt stiga upp», svarade systern lugnt.. 
»Han är ute i salongen.»

Aina störtade dit ut och Sofia hörde, me
dan hon småleende röjde undan alla medika
mentsflaskorna, någonting liknande en tvist 
mellan mor och son. Alfred förklarade, att 
han inte ville gå till sängs, att han aldrig 
hade varit sjuk, att modern var elak, som inte 
ville låta honom få vara uppe och leka och 
att han skulle skrika hela dagen, om hon tvin
gade honom att ligga der inne »i den der stek
ugnen».

Sofia hade ej väntat sig att få en så kraf
tig bundsförvandt i gossen sjelf. Hon hade 
beredt sig på ett stormande uppträde med mo
dern och föresatt sig att ej ge vika, ty hon 
hade från första ögonblicket insett det bak
vända och skadliga i det klemningssystem Aina 
hyllade. Men nu hade det första försöket ut
fallit öfver all förväntan väl. Den unga dok- 
torinnan var visserligen något fåordig under 
frukosten och och försökte att se stött ut, men 
då Sofia ej låtsades märka det och Alfred dess-
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utom verkligen var så kry, att han gick obe- 
hindradt omkring i rummet ock till och med 
åt en stor smörgås med ganska god aptit, var 
det ingenting vidare att göra vid saken. Stora 
sängen blef uppbäddad ocb det tändes ingen 
extra brasa den dagen.

På förmiddagen var hela familjen samlad 
i salongen. Alfred hade fått fram sin gung
häst och sin kask och roade sig att leka hu
sar i ett hörn af rummet; Aina satt med ett 
handarbete i knäet och kunde ej ta ögonen från 
sin pilt, som i dag såg så kry och blomstran
de ut; Tom hade slagit sig ner i gungstolen 
med sin roman och sneglade litet emellan bort 
till Sofia, som satt vid fönstret och läste i ett 
»digert manuskript. Det var ett blått post- 
pappershäfte i qvartformat; den unge studen
ten betraktade det med en blick af det dju
paste intresse, och om han för en stund såg 
mer i sin Arthur Pendennis, spratt han till 
"för h varje gång hon vände bladet.

»Nej, det är för galet!» sade Sofia plöts
ligt och brast ut i skratt. »Hör på, ska’ ni 
få höra!» Och hon läste följande tirad ur det 
blåa manuskriptet: ’Aurelia, älskade flicka, 
finge jag blott följa dig i alla skiften, strö ro
sor på din lefnadsstig och med min kärleks 
sköld skydda dig för alla sorgens och olyckans 
förgiftade pilar’ — skäms inte karlen något ! »
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afbröt hon sig skrattande. »Tror han, att 
min tidskrift lämpar sig för sådana skolpojks- 
fantasier — ja, jag ber om ursäkt, min långe 
herre der borta i gungstolen, men jag sade 
verkligen skolpojksfantasier.»

Tom hade, under det hon läste, rodnat än
da upp till hårfästet. Han kastade upp ar
tistluggen, lekte nervöst med sina berlocker 
och sade :

»Genera dig inte för mig; när man har 
varit en half termin i Upsala, är man ingen 
skolpojke längre. — Hvad är det du läser?»

»Ah, en dum novell som jag fick på posten 
just som jag skulle gå ner till ångbåten i går 
morse. Författaren vill naturligtvis ha in den 
i min tidskrift.' Och så heter den »Ungdoms
drömmar» till på köpet! Stackars karl, han 
inbillar sig, att sådant är en kurant vara i 
våra dagar ! »

»Och hvarför skulle det inte vara det?»
»Helt simpelt derför att vi lefva i ett upp

lyst tidehvarf, som ej längre tror på drömmar. 
Sådant kallas nu mera för skrock. Men det 
der förstår du inte, lille Tommy.»

Och så fortsatte hon läsningen. Tom hade 
stigit upp och gick af och an på golfvet med 
korslagda armar; han såg nästan gråtfärdig 
ut. Plötsligt stannade han framför Sofia och. 
frågade i graflik ton :
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»Da ämnar således inte ta in novellen?»
»Tycker du det! Just när det lider på 

tiden att prenuinerationsfisket skall börja!» 
svarade bon med en axelryckning utan att se 
upp från sin läsning.

»Men tänk dig nu möjligbeten, att förfat
taren är en ung man, som satt allt sitt bopp 
till detta försök och som kanske för alltid ka
star bort sin penna ocb går förlorad för den 
svenska literaturen, om man tillbakavisar den
na dikt, som kanske är hans sånggudinnas 
älsklingsbarn?»

»Prat! Den här sortens sånggudinnor ha 
huset fullt med älsklingsbarn. Och min tid
skrift är ingen asyl för sådana der små van- 
skapade bytingar.»

»Men tänk», envisades Tom, »om du nu 
stänger vägen för en ung, lofvande talang, som 
en gång afvisad kanske aldrig kommer igen!»

»Ah, var inte rädd för det!» svarade Sofia 
med ett ironiskt leende. »Skrifsjukan är ett 
kroniskt lidande, hundra gånger obotligare än 
podager. Ungdomsdrömmarnas författare hör 
till dem som alltid komma igen.»

Men nu kastade Tom i fullt vredesmod sin 
Arthur Pendennis i sofian, så att ena permen 
lossnade, slog knogarna i bordet framför Sofia 
och sade i afgörande ton :

»Nehej, han kommer inte igen!»
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Sofia såg upp förvånad.
»Hvad vet unga herrn om den saken? Skulle 

författaren händelsevis vara bekant?»
»Bekant?» upprepade Tom och såg generad 

ut. »Nej — ja — nå ja, jag kan så gerna 
säga det: det är jag sjelf! »

»Du, Tommy?» utbrast Sofia häpen. »Nå, 
aldrig såg jag maken!»

»Hvad säger du, Tom? Skrifver du också?» 
interfolierade Aina från sitt soffhörn och ka
stade en kautschukboll till Alfred, som upp
fångade den i luften.

»Jaha, det är jag», upprepade det unga 
snillet med triumferande ton. »Jag skickade 
manuskriptet till Stockholm, innan jag visste 
att du skulle komma hit, men — hade jag 
vetat hvad jag nu vet, hade jag nog sparat 
mig besväret.»

»Ah, att jag skulle upplefva detta!» de
klamerade Sofia och slog ihop händerna med 
komisk fasa. »Också du, min Brutus! Var 
det inte nog, att vi redan hade en blåstrum
pa i slägten, skulle vi nu också få en manlig 
bläcksuddare!»

»Det är inte vackert af dig, Sofia, att be
handla mina heligaste känslor så der hånfullt», 
sade Tom retad och ryckte till sig manuskrip
tet. »Men jag öfverger ännu inte allt hopp.
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Du har inte läst min novell till slut. Upp
lösningen är det bästa.»

»Ja, de få h varandra, det vet jag på förliand.»
»Ja, men på ett så originelt sätt! Han 

räddar henne från att bli innebränd. Jag skall 
gerna ändra det du inte tycker om, men säg 
inte absolut nej, då vet jag inte hvad jag gör. »

»Jo, du skrifver en ny novell.»
»Aldrig, Sofia, aldrig!» förklarade han med 

patos, »blir jag inte nu författare, då blir jag 
det aldrig, och då är det ditt fel.»

»Ja, då har jag åtminstone uträttat något 
go dt i verlden.»

»Du vill således inte?»
Sofia skakade högtidligt på hufvudet.
»Non possumus.»

Tom stod en stund tankfull med handen 
begrafd i det tjocka håret, derpå gick han 
fram till Sofia, såg sig försigtigt om för att 
förvissa sig att hvarken Aina eller Alfred lyss
nade och sade halfhögt och med en min af 
hemligt förstånd:

»Men kanske — utan honorar?»
Sofia hade den största möda att bibehålla 

sitt allvar; hon bet sig i läppen och svarade 
med stolt värdighet:

»Inte för alla Golcondas skatter.»
Tom skar tänderna och gaf henne en blick, 

som borde ha dödat henne på fläcken.
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»Åh, det är upprörande, det är oförsvarligt», 
utbrast han. »Du är en qvinna utanhjerta.»

»Hellre det än utan prenumeranter.»
Han ryckte till som stungen af ett bi och 

började på nytt sin stormmarsch på golfvet.
»Vänta du!» gnisslade han. »Omjagnågon- 

sin mera skrifver en novell, så skall den heta: 
»Sofia eller det iskalla hjertat.»

»Nej, den hämden är för grym!» svarade 
hans fiende skrattande. »Gör mig hvad ondt 
som helst, men inte till hjeltinna i en af dina 
noveller.»

Det var för mycket. Tom vardt alldeles blek 
i ansigtet, slängde upp hårtestarna med mer 
än vanlig fart och stammade några knappast 

" hörbara ord :
»Sofia ... du... du . . .»
Och så stoppade han det olycksaliga ma

nuskriptet i bröstfickan, rusade ut och slog 
igen tamburdörren efter sig, så att rutorna 
skallrade, under det att Sofia lutade sig till
baka i stolen och skrattade af hjertans lust. 
Till och med Aina kunde ej låta bli att dra 
på munnen. Upptagen af att leka med sin 
gosse, hade hon dock uppfångat ett och annat 
af de andras samtal.

»Hvad det är roligt att höra dig skämta, So
fia!» sade hon med ett matt leende. »Det är allde
les som att se solen börja spela in der vinterskym
ningen legat tung — ack, så länge, så länge. »
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Sofia Iemn ade fönstret, drog en emma till 
soffhörnet, der Aina satt, betraktade henne 
forskande med sina små genomträngande ögon 
och sade:

»Jaså, det dåliga lynnet är inte borta än?»
»Det dåliga lynnet? Jag har inte på lång 

tid varit vid så godt mod som nu, då du är 
här. Och så är ju lille Alfred bättre igen.»

Hon kastade en öm blick bort till gossen, 
som åter klättrat upp på gunghästen och tyck
tes ha glömt bort allting i verlden utom Brun
te och hans istadighet, som måste eftertryck
ligen afstraffas med ridpiskan.

»Ja, pysen är ju frisk som en nötkärna. 
Och hvad ännu' mera är, jag tror aldrig att 
han varit sjuk. Tänk om David hade instält 
sin Upsalaresa för hans skull!»

»Jag försäkrar, dig, att Alfred hostade tre 
gånger i förgår qväll. Hade jag inte genast 
fört honom till sängs och hållit honom varm, 
hade det kanske kunnat bli farligt, men David 
skulle nog ha rest i alla fall.»

»Prat! Den saken förstår han bäst, som 
är läkare. För resten», tilläde hon och såg 
m i sin systers vackra, men glanslösa ögon, 
»för resten kan jag inte. tro på hvad du säger, 
att din man är så likgiltig för sitt eget barn.»

Aina rodnade och frågade hastigt:
»Har jag sagt det?»
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»Nå ja, har du inte sagt det, så vet jag 
ändå, att du tänker det.»

»Det är sant, vi ha nu inte råkats på så 
länge — jag har nästan glömt bort, att det 
inte lönar sig att dölja någonting för dig.»

Det bief en paus i samtalet; Aina såg rätt 
ner framför sig och Sofia tycktes vänta på nå
gonting. Men då detta icke kom, gjorde hon 
en -otålig min och sade i sin rättframma, litet 
kärfva ton:

»Nå — sjung ut!»
»Hvad menar du?» frågade Aina och såg 

upp förvånad.
»Seså, lilla syster, nu är det inte värdt att 

leka kurra gömma. Du kan väl förstå, att det 
inte bara är för att göra en påhelsning som 
jag hals öfver hufvud rest ifrån mitt nybör- 
jade tidskriftsföretag och tusen andra bestyr. 
Jag har nog märkt af dina bref, att någonting 
är i olag. — Är jag inte längre värd ditt för
troende?»

Aina flög upp från soffan, kastade sina ar
mar om systerns hals, lade sitt hufvud på hen
nes axel och hviskade :

»Du är den enda, som håller af mig — utom 
min lille Alfred.»

Nu var det således sagdt, Det var detta 
ord som Sofia väntat, ända sedan hon satte sin 
fot inom Algotsbergs område. ^ Hon strök sakta
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med handen den tinga fruns vågiga, askblonda 
hår, bet sig tankfull i läppen och sade ändt- 
ligen :

»Säg mig en sak, Aina. Då jag var här 
sist för sju år sedan, innan jag begaf mig ut 
på resor, fans ingen lyckligare hustru i verl- 
den än du, det sade du sjelf. Hur har du bu
rit dig åt för att på dessa år slarfva bort en 
sådan rikedom af lycka som den dudåegde?»

»Det hade börjat bära nedåt redan då», 
sade Aina. Hon gled ur systerns armar och 
satte sig på en pall vid hennes fötter. »Det 
började samma år Alfred föddes. Ihonomfick 
jag en till att egna mina omsorger och min 
kärlek åt — och det kunde David inte tåla. » 

»Ar han svartsjuk på barnet?»
»Ja, det är rätta ordet — svartsjuk! Du 

kan förstå, att sådana der små varelser ta ens 
tid i beslag, och David fick ibland inte träffa 
mig, när han ville; då blef han alltid mörk i 
hågen. David hade- ej många lediga stunder, 
och ofta nog hände det att lille Alfred just 
då bäst behöfde mig — det var ju inte mitt 
fel och inte barnets heller. Grud vet, att jag 
velat dela mig lika mellan dem båda två, fast 
jag kanske inte alltid förstått rätta sättet. 
Davids lynne blef allt mer och mer dystert. 
Och en dag sade han mig —»

»Att du inte höll af honom längre.»
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»Ja, det sade han — hur kan du veta det? 
Jag kände inte en makas pligter, sade han. 
Och jag hade ändå den tiden kunnat gå i dö
den för honom, om han velat det.»

»Men nu skulle du inte kunna göra det?»
»Nu — nu skulle han ej vilja ta emot den 

minsta uppoffring från min sida, ännu mindre 
en stor. Så långt har det kommit med oss. 
Då han skulle fara till Upsala i går för att 
träffa sin vän, ville han att jag skulle följa 
med, men då jag invände att Alfred hostade, 
blef han ond och, hvad ännu värre var, han 
skrattade hånfullt åt mig i barnets närvaro. 
Säg mig du, Sofia, hur man skall bära sig åt 
för att dela sitt hj erta i två lika stora delar. »

»Och det frågar du en gammal mamsell som 
jag?» sade Sofia leende.

»Vet du det inte, så vet ingen det.»
»Nå ja, jag förmodar hemligheten är att 

det inte får delas alls.»
»Hvad menar du?»
Sofia satt tyst en stund, reste sig upp, gick 

fram till fönstret och såg ut öfver det snöhölj- 
da landskapet.

»Du minnes källan, som far hade på sina 
egor», sade hon slutligen, utan att vända sig 
om. »Under den hetaste rötmånaden, då alla 
andra vatten sinade, stod den lika full. Om 
man ledde rännilar och kanaler från den åt
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alla håll, så hjelpte det inte ändå, den var 
ständigt full till brädden — den Imnde inte 
delas.»

Det blixtrade till i Ainas ögon.
»Men det finnes också källor», sade hon 

med hård röst, »som inte dela med sig någon
ting och ändå sina ut. David har aldrig älskat 
hvarken mig eller barnet.»

»Mamma, jag vill gå ut och åka kälke » > 
ropade plötsligt Alfred, som nu tröttnat vid 
att leka husar.

»Hvad säger du, barn?» utropade Aina för
skräckt. »Du som nyss varit så sjuk! Det 
är omöjligt — bed mig om hvad som hälst, 
men inte om det.»

»Solen skiner Amrmt och vackert och han 
kan ju ta ATäl på sig», sade Sofia. Detta ar
gument förskaffade henne en förebrående blick 
från Aina och en ytterst vänskapsfull från lille 
Alfred, som märkte att en bundsförvandt till 
honom kommit i huset.

»Inte nu», sade hans mor i afgörandeton. 
»Det är jag som bestämmer den saken. Inte 
nu, säger jag. Gå in i sängkammaren och lek 
med dina tennsoldater, det är mycket roligare.»

Alfred, som visste, att inga invändningar 
hjelpte, när modern någon gång —det hände, 
förstås, ytterst sällan — antog denna ton, stod 
en stund och hängde läpp, men begaf sig der-



64 LUN.DQUIST.

efter in i sängkammaren för att söka fram 
tennsoldaterna,

»Hur kunde du instämma i någonting så 
vanvettigt?» frågade Aina förebrående, då ban 
gått. »Att utsätta honom för den kalla luf
ten nu, då han nyss — det vore döden. Al
fred är ju mitt enda i verlden; om jag mister 
honom, har jag intet qvar ...»

»Utom din man», ifylde Sofia.
»Min man!» upprepade Aina med ett bit

tert leende och stirrade framför sig på mattan. 
»Förstår du», tilläde hon efter en stund, »hur 
det kan vara möjligt att David hatar detta 
älskliga barn? — Jo, säger jag, han hatar ho
nom ! Anda sedan Alfred var två år gammal, 
har han inte fått en smekning af sin far. Talar 
han om honom, är det endast med bitterhet. . • 
och fast den lille hostade så svårt, kunde han 
ändå resa ifrån honom och stanna borta tre 
hela dagar. Och har han telegraferat för att 
få veta hur det är med honom? Bad han mig 
ens skrifva en rad? Att han kan trifvas bor
ta från sitt hem utan mig gör mig inte så 
ondt, men denna köld, denna afvoghet mot 
barnet kan jag aldrig förlåta honom, nej 
aldrig ! »

»Jag har hört sägas, att de barn, som ko
stat sin mor lifvet, ej bli älskade af fadern.»

»Men jag lefver ju?»
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»Ja, för din son . . . knappast fördinman, 
efter hvad jag tycker mig finna.»

»Men du måste vara rättvis», utbrast Aina 
häftigt. »Har David rättighet att glömma, 
att jag är mor?»

»Har du rättighet att glömma, att han är 
din man?»

Aina sprang upp, blossande röd.
»Du tar således hans parti . . . jag ensam 

har skulden kanske? Jag, som har älskat ho
nom så högt! Ja, jag säger älskat, ty nu gör 
jag det inte längre, derhän har han fått 
det . . .jag bryr mig inte om någon i verl- 
den mer än Alfred. O, hvarför kan jag inte 
få ta honom vid handen och gå ut i verlden . . . 
långt bort, der David aldrig kunde träffa oss. 
Främmande menniskor skulle nog ha mera hjer- 
ta för oss än han och du!»

Hon kastade sig ner i soffan och grät, grät 
som ett retadt barn. Hon ville icke höra ett 
ord af Sofias förmaningar och tröstegrunder, 
hon stötte henne ifrån sig, slog åt henne med 
handen och sprang slutligen med näsduken för 
ögonen in i kabinettet, der hon låste in sig för 
att gråta.

Men Sofia hade fått veta hvad hon ville. 
Nu återstod blott att höra den andra parten. 
Innan dess ville hon ingenting säga, ehuru hon 
redan hade situationen tämligen klar för sig. Da- 

Lundqvist. 5
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vid väntades tillbaka i öfvermorgon eftermiddag, 
då hästarna skulle hemta honom vid närmaste 
jernvägsstation; Sofia föresatte sig att ej röra vid 
det ömtåliga ämnet, förr än hon talat vid honom.

På Torns panna hvilade deremot hotande 
åskmoln, och om man rört vid honom, hade 
säkerligen en elektrisk gnista hoppat fram. 
Han sade icke ett ord under hela måltiden, 
och då den var slut, gick han genast upp till 
sig efter en isande artig bugning, hvarvid allt 
konstnärshåret föll ända ner på näsan.

På eftermiddagen lyckades Sofia öfvertala 
sin syster att låta Alfred vara ute i högst en 
halftimme. Detta förvärfvade henne gossens 
tillgifvenhet för hela lifvet. Påpelsad som 
till en spetsbergsfärd pulsade han omkring i 
snön, gallskrikande af förtjusning,-kastade snö
boll på mostern, som lofvat valla honom, me
dan Aina satt i ett fönster och såg på, och var 
stolt som en gud, då han en gång lyckades 
träffa Sofia med en mosig snökula midt i pan
nan, så att vattnet sedan rann utefter hela 
hennes ansigte. Hon sprang efter honom för 
att taga revanche, och det bief en jagt genom 
trädgården från den ena gången till den an
dra, men Alfred kom alltid undan; glädjen nåd
de sin höjd, då moster låtsades halka och föll 
baklänges midt i en snödrifva, så att hon blef 
alldeles hvit på ryggen och ej kunde komma
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upp på en -lång stund, kvarunder den lille hop
pade storskrattande omkring henne som en sö- 
derhafsvilde kring sitt offer och klappade i 
händerna och riste ner öfver henne ett helt 
skyfall med snö från den stora rönnen, under 
hvilken hon låg, så att hon blef lika hvit både 
fram och bak.

Aldrig hade Alfred haft en så frisk färg 
som då han kom in efter halftimmens slut, och 
aldrig hade han ätit med en så strykande ap
tit som den qvällen. Aina var öfverlycklig 
och tog ej ögonen ifrån honom en enda minut. 
Hon Erkände uttryckligen, att gossen kanske 
mådde bättre af att få vara litet mera ute och 
i rörelse än af att ligga inne i värmen, och 
lofvade att »systemet» för framtiden skulle 
undergå någon förändring — men, det förstås, 
mycket varsamt och småningom.

»I morgon ska’ vi bygga en snöfästning, 
moster», sade han i en ton, som om ingen in
vändning häremot kunde komma i fråga. »Och 
så ska’ jag storma den och eröfra den och 
stuka dig med snöbollar — och så snart det 
blir is på sjön, ska’ jag profva mina skridskor, 
som jag fick till julklapp; Tom har lofvat att 
lära mig åka på dem, och sen ska’ jag åka 
skridsko till Stockholm och helsa på dig, 
moster — du bor ju i Stockholm?»

Det blef »is på sjön» mycket snart, ty sam-
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ma qväll slog mildvädret om i en skarp kyla 
ock följande morgon var det hård skare på- 
snön, fönsterbrädena och rännorna voro garne
rade med små istappar och den smala vik af 
Mälaren, som sköt in ända till trädgårdssta
ketet, var belagd med en tunn ishinna, hvil- 
ken under dagens lopp tilltog i tjocklek. Det 
var tio grader kallt ute och Alfre'd kunde så
ledes ej hoppas att få komma ut på hela da
gen, om ej kylan gaf med sig.

Sofia tillbragte förmiddagen under träget 
arbete. Hon hade för närvarande ingenting 
att säga Aina. Med snöfästningen kun<fe det 
ingenting bli af. Fram emot middagen fick 
Alfred göra en kort promenad i solskenet, åt
följd af moster Sofia, men som det verkligen 
var mycket kallt och hon visste, att den öfver- 
drifvet försigtiga modern satt hemma i häftig
oro, vände hon genast om in med sin lille sy
sterson, på hvars kinder kölden målat hvita 
rosor, hvilka förbyttes i röda, då de kommo 
in i kammarvärmen.

Följande morgon berättade fiskaren, som 
kom för att aflemna sin tribut i köket, att 
han gått öfver viken, der isen nu låg spegel
blänk och stark. Det hade således i en hast 
blifvit vinter på fullt allvar.

Yid frukostbordet visade Tom samma mulna 
uppsyn som de föregående dagarna. Sofia för-



EN KRIS. 69

sökte muntra upp honom med sitt skämt, men 
det lyckades icke. Han svarade enstafvigt, 
fastän i en ton af den utsöktaste artighet, 
hvarmed han väl trodde sig riktigt förkrossa 
henne. Då de stego upp från bordet, gick han 
.genast ut i tamburen och tog på sig sina yt
terkläder.

»Hvart‘skall du ta’ vägen, Tom?» frågade 
Aina.

»Ner på sjön för att viga in den första 
■skridskoisen i år», svarade han.

»Var bara försigtigl»
»Och se noga upp för vakarna, lilla Tom

my!» inföll Sofia. »Har du ditt manuskript 
■qvar i bröstfickan? Bry dig inte om att dränka 
de ungdomsdrömmar du ej kunnat realisera.»

»Åh, jag skall nog akta dem», hväste Tom 
ifrån tamburen.

» da, de ä’ tillräckligt vattenhaltiga förut. »
Ett grymtande läte hördes och så slogs 

tamburdörren upp och igen med nästan häftiga
re fart ä>n i förgår.

Men skridskofärden måtte ha kommit det 
dåliga humöret att gifva med sig, ty då de 
träffades vid middagen, var han litet mera språk- 
sam än han varit de sista dagarna. Han hade 
varit ute hela förmiddagen och aldrig hade 
ihan sett en sådan präktig is. Mälaren i all
mänhet hade naturligtvis ej hunnit lägga sig
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— nere vid ångbåtsbryggan, der strömmen var 
starkare, gick sjön alldeles öppen — men hela 
den smala viken var fullkomligt säker. Så 
snart middagen var öfver, skulle han ut igen;, 
hvem kunde veta huru länge glanskisen skulle 
räcka?

»Jag vill följa med», förklarade Alfred, 
hvars ögon börjat lysa af begär tinder Toms 
berättelse.

Det blef tyst vid bordet; Aina vädjade 
med ögonen till systern, som ej kunde låta bli 
att småle åt, att hon redan vunnit så stor 
makt öfver denna lättledda varelse.

»Nu är det ju inte så kallt som i går»,, 
sade Sofia. »Och isen har ju burit Tom. Jag 
skulle gerna följa med, men jag har inga skrid
skor och så ville jag allt gerna vara hemma 
och helsa på David, då han kommer.»

Och nu, sedan hon afgifvit sitt votum, var 
saken afgjord. Alfred blef så förtjust, att han 
ej kunde äta någon soppa, och tyckte visst 
att de öfriga för hans skull bort afstå från 
denna rätt, som fördröjde måltiden med flere 
sekelslånga minuter. Bordsbönen hasplade han» 
i dag af fortare än vanligt. Och så genast, 
fram med den lilla pelsen och skinmössan och 
vantarna och de nya skridskorna; Aina hann 
knappast börja sitt förmaningstal, förr än den 
ifrige lille sportsmannen redan var på dörren.
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Då de båda systrarna blifvit ensamma, slogo 
de sig ner i salongen, hvarifrån man mellan 
äppleträden hade utsigt öfver ett litet stycke 
af vaken. Det kunde ju alltid hända att skrid- 
skoåkarne foro fram öfver det stycket någon 
gång. Sofia såg, att Aina var mycket ner
vös och tankspridd; var det för Alfreds skull 
eller tänkte hon på att David skulle vara 
hemma om en stund? För att muntra upp 
henne började den äldre systern berätta anek
doter från sina resor, sådana som hon trodde 
kunde roa henne; men Aina lyssnade synbar
ligen blott med det ena örat. Då tillgrep Sofia 
ett osvikligt medel: hon frågade om Alfred 
varit sjuklig redan som litet barn. Nu var 
Aina med; och nu talade hon oafbrutet under 
tre qvarts timme, gjorde de fullständigaste 
skildringar af hans tandspricknings-besvärlig- 
heter, hans torsk, hans messling, hans stryp- 
sjuka, hans skarlakansfeber, och var så med 
hela sin själ och alla sinnen fördjupad i dessa 
hågkomster, att hon hvarken hörde bjällerklan
gen utifrån gården eller Trofasts glädjeskall 
eller ljudet af steg i farstun. Sofia hade hört 
alltsamman, hon, men låtsade om ingenting. 
Tio minuter gingo; Aina talade oupphörligt 
och Sofia lyssnade — åt motsatt håll. Nu 
öppnades och stängdes dörren till Davids rum 
och nu stod han på tröskeln. Aina stannade
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midt i en mening, rodnade och fick en besyn
nerlig, tvungen min. Sofia och hennes svåger, 
som alltid varit mycket goda vänner, utbytte 
de hjertligaste helsningar. Hantryckte varmt 
hennes hand, klappade henne på axeln och väl
komnade henne med de vänligaste ord. Aina 
fick endast ett knapphändigt »god dag», som 
hon besvarade på samma sätt.

»Seså, inte är det värdt att ni spela blyga 
för mig», sade Sofia leende. »Ge ni hvaran
dra ett famntag och en kyss, om inte två.»

» Sofia ! » hördes Ainas förebrående röst långt 
bort från salsdörren.

»Huru — efter tre dagars skilsmessa!» ut
ropade systern med låtsad förvåning.

»Du har väl ätit middag vid stationen?» 
frågade Aina sin man. »Jag kunde tro det. 
Jag skall gå och se till att kaffet blir snart 
färdigt.»

Hon gick och dröjde mycket länge ute. Da
vid och Sofia hunno tala om Italien och Frank
rike, hans Upsaiaresa, hennes tidskrift, sjuk
ligheten inom hans distrikt och vinterns be
hag på landet, men ännu syntes ingen Aina 
till. Anknytande vid det sista ämnet, fråga- 
gade Sofia :

»Men de långa vinterqvällarna bli väl än
då litet enformiga — hur tillbringa ni dem? 
Vänta, låt mig gissa. Aina sitter med sitt
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handarbete inne i ditt rum och du läser högt 
för henne. Har jag rätt?»

Han skakade på hufvudet med ett vemo
digt, ironiskt leende.

»Nej, inte det minsta ditåt», svarade han. 
»Första året vi voro gifta kanske — men in
te nu på mycket länge. Aina och jag se hvar
andra inte många stunder på dagen. Hon har 
aldrig tid.»

»Och du har aldrig lust», sade Sofia skarpt.
»Jaså, Aina har beklagat sig, kan jag höra. 

Nå ja, jag medger, att jag nu för tiden inte 
är så sällskaplig af mig. Men jag har ändå 
varit det en gång, och det är inte mitt fel att 
de tiderna äro förbi.»

»Det var innan Alfred föddes?»
»Ja — och äfven sedan. Hur många gån

ger kom jag inte hem efter ett mödosamt dags- 
arbete, längtande efter ett förtroligt samtal 
med min hustru, men hon kunde inte gå ifrån 
barnet. Talade jag till henne ändå, så bad 
hon mig vara tyst för att inte störa Alfred, 
som skulle sofva. Ville jag smeka honom, fö
rebrådde hon mig, att jag var för hårdhändt. 
Var jag glad, så störde jag gossen med min 
munterhet, var jag nedslagen, skrämde jag ho
nom med min« uppsyn. Alltid han i främsta 
rummet, ^ag i det sista. Och nu inskränker 
sig föreningen oss emellan till en blott yttre



74 LÜNDQUIST.

— och knappast det en gång. Vi äta vid sam
ma bord och ha gemensam egendom — gemen
samma tankar och intressen ha vi inte haft 
på länge.»

Han satt nedlutad med händerna samman
knäppta öfver sina knän och stirrade dystert 
framför sig; i detta ögonblick såg han så gam
mal och nedtryckt ut, att Sofia hade svårt att 
känna igen honom.

»Ja», sade hon, qväfvande det medlidan
de som ville bemäktiga sig henne, »det har ju 
gått derhän, att ni inte en gång ha gemensam
ma känslor — för ert barn.»

»Ja, jag rår inte för det», utbröt han li
delsefullt, »men jag kan inte förlåta Alfred att 
jag för hans skull gått miste om lifvets bästa 
lycka. Och du må anse det hur hjertlöst, hur 
brottsligt du vill, men jag har ofta imdrat hur 
det skulle gå, om Vår Herre genom att beröf- 
va Aina denna afgud skulle straffa henne för 
hvad hon låtit mig lida — då skulle kanske 
allt bli godt och väl mellan oss igen; förr sker 
det aldrig.»

»Akta dig!» varnade Sofia. »Vår Herre 
kunde ta dig på orden.»

»Gör han det, så har Aina ingen annan 
utväg än att återvända till mig.»

»Men det finne3 ett annat, minette smärt
samt medel att uppnå samma resultat.»



EN KRIS. 75

»Det kan du säga», svarade David i trött, 
hopplös ton; »Jag har nu försökt alla medel 
och funnit dem lika gagnlösa. Hvari består 
underkuren, om jag får fråga?»

»Försök att för en tid glömma bort de 
oförrätter du anser dig ha lidit, qväf ditt 
retliga lynne, var naturlig — visa min syster 
att du håller lika varmt af henne som förr 
och att du älskar barnet lika mycket som hon 
gör — ty det är ändå din förmenta köld mot 
Alfred som mest skiljer er åt.»

David rätade upp sig, såg sin svägerska i 
ögonen och sade kallt :

»Jag kan inte ljuga.»
»Håller du då inte af ditt barn?»
»Jag tror knappast det — numera.»
Sofia gick ett slag öfver golfvet och stan

nade sedan framför David.
»Om Alfred blefve illa sjuk, vågade du då 

öfverlemna hans skötsel åt en annan läkare?» 
frågade hon.

»Aina skulle inte töras anförtro det upp
draget åt mig» svarade han undvikande. »Och 
blotta tanken att hon ansåg sin älskling'vara 
i dåliga händer, då han sköttes af mig, vore nog 
för att drifva mig bort från hus och hem.»

»Nu bedrar du dig sjelf, David», sade Sofia 
myndigt. »Du skulle inte kunna det, säger jag. 
Du hänger fast vid barnet mer än du vill er-
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känna för dig sjelf. Jag koppas, att framti
den någon gång skall visa dig det. Det vore 
räddningen för er båda. Ni ka nu under årens 
lopp oupphörligt närt er med sofismer ock så 
småningom betagit er sjelfva förmågan att se 
klart i ert eget förhållande. Här beköfves en 
svår kris för att fjällen skola falla från edra 
ögon. Det ligger en kård skorpa af agg och 
svartsjuka ock sårad stolthet öfver er kärlek, 
men den kan rifvas bort — den skall bort, sä
ger jag — ock sedan kunna ni börja ert äk
tenskap på nytt. Har du sett Alfred, sedan 
du kom hem? Har du ens frågat efter honom?»

»Nej. »
I detta ögonblick hördes Ainas röst ute i 

salen. Sofia gick och öppnade dörren och 
ropade:

»Kom in, Aina! Du kan bäst .ge David de 
upplysningar om Alfreds hosta han begärt 
af mig.»

David sände sin svägerska en vredgad blick. 
Men han hann ej säga någonting, ty Aina in
trädde från salen med en högeligen förvånad 
min.

»Har David begärt upplysningar om Al
fred?» frågade hon i tviflande ton. »Det vore 
första gången.»

»Ja», sade Sofia och lät sin blick hotande 
-och befallande hvila på svågern. »Han såg
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inte till vår lille sjukling och blef derför oro
lig att han kunde vara sämre.»

»Det är inte sant», afbröt David trotsigt. 
»Jag har inte frågat efter Alfred.»

Både hopp och tvifvel slocknade i Ainas 
ögon och hon sade med en trött och slapp ton, 
som illa passade till orden:

»Bevars, hvad du säger det häftigt! Du 
behöfver inte alls försvara dig mot den skam
liga beskyllningen; jag visste nog förut att 
den var ogrundad. »

»Jag har inte frågat efter Alfred af det 
skäl att jag såg honom nere på viken, då jag 
åkte genom allén. Har du släppt ut honom 
att åka skridskor, så har han inte hostat på 
länge.»

»Så som jag klemar med honom, menar du.»
»Ja, det menar jag.»
Aina hade slagit sig ner vid ett af fön

sterborden och trummade nervöst mot dess skif- 
va med fingerspetsarna, under det hon såg ut
åt trädgården.

»Det är inte alla som tycka som du», sa
de hon. »Då Alfred och jag voro inne i Up
sala för tre veckor sedan, tog jag honom med 
mig upp till professor Berger. Han förklara
de, att vi inte kunna vara nog försigtiga med 
hans bröst. Kunde han komma till ett milda
re luftstreck på en tid, vore det bra.»
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»Hvad hindrar dig att resa hvart du vill 
med honom?» frågade David, som börjat gå af 
och an på golfvet och vrida händerna om 
hvarandra, så att det knakade i fingrarna. 
»Jag är van att vara ensam.»

»Ja, inte skulle du väl sakna oss stort, men 
:— utan dig resa vi ändå inte.»

»Nej, Aina har rätt», inföll Sofia, som stod 
vid det andra fönstret med klappande hjerta 
och undrade huru detta samtal skulle sluta. 
»Man och hustru äro ju ett.»

David hade stannat framför sin hustru och 
fixerade henne förvånad.

»Skulle jag följa med?» frågade hanöfver. 
raskad. »Ah, jag förstår», tilläde han hånfullt, 
»i egenskap af läkare — för Alfreds skull!»

»Ja, just för Alfreds skull», sade Aina 
lugnt och fortfor att vända bort hufvudet. »Jag 
kunde aldrig våga göra en så lång resa bland 
främmande menniskor, utan att ha någon till 
hands som känner till Alfreds kroppskonsti
tution . »

David rodnade af harm.
»Jaså, du unnar mig verkligen den äran 

att få följa med som ett bihang, en tjenstean- 
de åt Alfred?» frågade han med bitande iro
nisk ton. »Mycket förbunden. Och jag skulle 
öfverge mitt hem, mina vänner och min verk
samhet här i mitt distrikt för att följa med
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en patient, som inte behöfver mig? Dina an
språk på mig äro allt litet öfverdrifna, Aina.»

Men nu grep Sofia in.
»Du förifrar dig, du är orättvis, David», 

sade lion. »Aina menar säkert att det också 
för dig sjelf vore tryggast att vara i barnets 
närhet, om något skulle tillstöta. Man kan 
ju inte veta — Alfred kunde bli sämre der 
ute, och — blef hans sjukbädd, det Gud för- 
bjude, till en dödsbädd, skulle du aldrig kunna 
trösta dig öfver att du inte fått säga honom 
farväl. »

»Ahjo», svarade David med en tung suck, 
»jag har redan fått säga farväl till den, som 
stått mig närmare än han.»

Aina vände sig plötsligt emot honom med 
flammande ögon.

»Du vill väl inte säga, att du likgiltigt 
skulle höra nyheten att ditt barn . . .?»

»Han är inte mitt barn», afbröt han häf-' 
tigt, »han är min rival.»

»Du förnekar honom . . !» utbrast Aina och 
störtade upp.

»Jag — jag afskyr honom.»
Han hade sjunkit ner på en stol och stödde 

pannan mot den hårdt knutna handen; då det 
förfärliga ordet gick öfver hans läppar, blek
nade han liksom af fasa för hvad han sagt. 
Aina stod framför honom med stirrande ögon och
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skälfvande lemmar; det bändes som om hon fått 
ett knifstyng midt i bröstet, och hon tog med 
begge händerna om sin panna, liksom för att 
hindra tankarna att rinna ut. Men hur för- 
virradt det såg ut i hennes hjerna, hade hon 
mycket tydligt hört hans ord. Hon grep om 
en stolskarm för att ej falla, såg soro genom 
en dimma en främmande man sitta vid bordet 
— o, hvad han var henne främmande! — och 
sade slutligen knappast hörbart:.

»Du afskyr honom! David, hvad har du 
sagt? Nu reste du en sådan skiljemur mellan 
oss, att all gemenskap oss emellan är slut för all
tid. Yill du ta tillbaka det ordet du sade nyss?»

»Nej», hörde hon en röst säga, som hon 
knappast kände igen.

Sofia hade skyndat fram till sin syster för 
att taga henne i sina armar, men detta »nej!» 
återgaf Aina fattningen. Hon rätade upp sig, 
'såg på sin make med en lång blick, medan 
rodnaden kom och gick på hennes kinder, och 
sade slutligen med en röst, som icke darrade:

»Nå, så har också jag ett ord att säga dig, 
som skall stå lika fast: jag reser med det barn 
du afskyr, men jag kommer aldrig tillbakal 
Jag kan inte ens till namnet vara den mans 
hustru, som hyser ovilja mot mitt barn. 0, 
hvad har han då gjort dig, den lille oskyldige 
gossen — och hvad har jag gjort dig?»
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»Hvad du har gjort?» utbröt David och 
sprang upp. »Och det kan du fråga 1 Duhar 
glömt bort ända till sista bokstafven af det 
vigselformulär, som en gång lästes öfver oss. 
Har du hjelpt mig att lätta lifvets bördor, har 
du mött mig med tillgifvenhet och kärlek, har 
du genom en sorgfällig uppmärksamhet på dig 
sjelf och dina pligter sökt täckas den make du 
blifven gifven till en hjelp? Och har du ens 
kommit ihåg, att äktenskapet är ett heligt 
förbund, som ej kan efter menniskors godtycke 
upplösas? Må bandet slitas — jag sätter mig 
inte deremot, om du önskar det. Jag vill in
te göra ditt barn platsen stridig i ditthjerta, 
eftersom der ej finnes rum äjför oss begge. Men 
om han en gång i framtiden frågar efter sitt 
föräldrahem, så säg, att det inte var jag som 
stängde dess portar för honom.»

Aina hade åhört detta med djupt nedsänkt 
hfifvud. Då han tystnade, såg hon upp med 
förvirrad blick och frågade :

»Hvar är Alfred?»
Derpå vacklade hon mot sängkammardör

ren. Sofia ville hindra henne, men det var för 
sent; hon hörde rigeln skjutas för inifrån. Hon 
återvände till David, som fallit ner på en stol 
med begge händerna för ansigtet. Då han kän
de hennes hand på sin axel och hörde sitt namn

Lundquist. 6
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uttalas, såg han upp med ett uttryck i ögo
nen, som om han vaknat, och sade :

»Jaså, du är här, Sofia. Jag är ju enkling, 
skall du inte beklaga sorgen?»

»SjeliForvållade sorger beklagar man inte», 
svarade Sofia lugnt.

»SjelfFörvållade ..'.!»
»Ämnar du verkligen låta Aina resa?»
»Hon vill det ju.»
»Om du såg en förtviflad menniska i begrepp 

att ta lifvet af sig, skulle du då endast rycka 
på axlarna och säga: hon vill det! Kan du 
låta detta ske, som nu förehafves, är du inte 
värd att någon har medlidande med dig.»

»Jag kan det, ty jag måste», svarade David 
och ieste sig upp. »Kan Aina finna lyckan 
utan mig, vill jag inte stå henne i vägen . . . 
Men om du tror, att j ag med lugn kan se dessa 
två för sista gången gå öfver vår tröskel — 
då bedrar du dig 1 » ' .

Han lade handen öfver ögonen, och Sofia 
hörde någonting snarlikt en snyftning.

Ett ögonblick derefter var äfven han borta, 
instängd i sitt rum. —

Sofia gick i pinsam oro af och an i sitt 
rum. Alla försök att slippa in till Aina hade 
varit fruktlösa. Då Alfred och Tom kommo 
hem i skymningen, hemtade hon in gossen i 
sängkammaren, men derefter stängdes dess dörr 
i lås soni förut. Icke ett ljud hördes derini-
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från. David hade försvunnit; Sofia såg honom 
vandra genom trädgården och ut genom grin
den, som ledde till parken. Då klockan vi
sade på tolf och Sofia gick till sängs, trött af 
tankar och kringvandrande i rummet, hade han 
ännu ej kommit tillbaka.

Detta blef således den kris hon hoppats 
på! Huru skulle den kunna vändas till för
bättring? Hon, som annars brukade vara så 
uppfinningsrik, visste nu ingen råd; hennes 
hjerna arbetade som ett tröskverk utan ifyll
ning, det var som om alla idéer vore bortflug
na. Hon visste blott ett: denna skilsmessa fick 
ej gå för sig; en gång aflägsnade från hvar
andra, skulle makarna aldrig återförenas. Al
fred måste bli medlet — men huru? Han var 
ju ett litet barn och förstod ej någonting af 
detta förfärliga, som hotade honom och hans 
föräldrar. Omkring honom rörde sig emeller
tid alla hennes tankar, tills de domnade i söm
nen, och en dröm om honom var det som 
väckte henne på morgonen. —

Det var långt fram på förmiddagen. Sofia 
stod i fönstret i sitt rum och såg ut öfver land
skapet. Det var klart och solblankt. Dom
herrar och talgoxar förde ett förbistradt Iif i 
rönnen och då de flaxade med vingarna eller 
klumpigt läto sig falla från den ena grenen 
till den andra, skakade de ner den torra, ny-
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fallna snön som strösocker. Viken kunde ej- 
skiljas från de snököljda stränderna; hon såg 
två personer röra sig af och an på isen, en 
lång som sopade bort snön från isen med en 
qvast och en liten med en kälke; det var Tom 
och Alfred. Plötsligt uppgaf hon ett anskri r 
den lille hade försvunnit i ett enda ögon
blick.

FiPla tio minuter stod hon vid rutan, med 
flämtande hröst och sin själs alla krafter kon
centrerade i synsinnet; hastigt kastade hon på 
sig hatt och en sjal och skyndade ut. Hon 
nästan sprang genom trädgården och stannade 
ej förr än hon stod utanför rättarens stuga 
som låg vid vägen ner till sjön. Hon klappa
de på den låga dörren, och Tom visade sig 
på tröskeln, hlek och darrande som ett asplöf.

»Alfred . . .1» var det enda ord hon kunde 
fä fram.

Han förstod genast, att hon visste allt.
»Det är ingen fara, Gud ske lof, men hur 

skall jag kunna säga det för Aina?»
»Det skall jag åtaga mig, men då måste 

också du, Tom, göra mig en tjenst.»
Han stängde igen dörren bakom sig.
»Jag... en tjenst?» sade han. »Nej, det. 

vill jag inte.»
»Det gäller Davids och Ainas hela lycka. »
»Du vill återigen göra mig löjlig, kan jag
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~tro, men det lyckas inte; jag skall nog visa 
att jag är en man.»

»Jag riktigt hatar dig, Tom, för att du kan 
prata galenskaper i ett sådant ögonblick ... 

•om du visste! Men jag kan inte säga dig detta 
nu . .. nog af, här är ej fråga om en barnlek, 
utan om två menniskors hela framtid.»

»Du har nyligen sagt nej till en bön som 
gäl de min hela framtid, och nu vill du att
jag...»

»Ah . . . din novell! Du vill ha in den i 
min tidskrift?»

»Ja visst, det vet du ju.»
»Nåväl, du skall få det. . . Men då måste 

■du också göra ...»
»Allt hvad du vill, Sofia! Allt!» utropade 

Tian öfverlycklig.
»Låt mig då till en början slippa in. Det 

år onödigt att vi också ta döden på oss.» —
Aina var i sängkammaren sysselsatt med 

u,tt packa in till resan. De mörka ringarna 
under hennes ögon och den gråbleka färgen på 
'hennes kind vitnade om att hon tillbragt en 
sömnlös natt. Ofverallt i rummet lågo klädes
persedlar kringströdda. Sjelf låg hon på knä 
framför en byrå, der Alfreds tillhörigheter för
varades. De skulle nu alla packas ner och 
föras bort från Algotsberg; ingenting skulle 
•■stanna cjvar der, som kunde påminna David
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om att han haft en son. Resans mål var till 
en början Skåne, der Aina hade en faster bo
satt. Hos henne skulle hon väl få en fristad, 
till dess allt var afgjordt. Först hade hon 
tänkt på att bege sig till Sofia; men Stockholm 
låg för nära; hennes högsta önskan var nu att 
komma långt, långt bort, der ingen kände hvar- 
ken henne eller David; om hon kunnat få göm
ma sig med barnet i en vildmark, hade detta 
visst varit det allra bästa.'

Här var'nu den lille stackarens linne. Ner 
med det i kappsäcken — hvarje tråd! Och 
här var hans första små kängor och den för
sta kolten. Huru väl hon mindes den dagen, 
när de invigdes! David hade då tagit både 
henne och gossen på en gång i sina armar 
och varit nära att gråta af glädje och förtjus
ning. Hvad var detta för ett etui, som låg 
på byrålådans botten? Alfreds silfvergaffel 
och knif, som David gaf honom, då barnet fick 
sin första tand ! Se, här stod graveradt på 
locket: »Från pappa till hans käre lille gosse.» 
Och det var ännu icke sju år sedåti! Ardet 
möjligt att ett menniskohjerta hinner kylas 
ut på den korta tiden?

Der satt Aina med etuiet framför sig och 
det trötta hufvudet stödt mot handen; hon 
hade kunnat sitta der i timtal, om ej en häf
tig bultning hörts på dörren.
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»David! Ar David der inne? Öppna för 
Gnrds skull ! »

Det var Sofias röst, och den lät så orolig. 
— Någonting måtte ha händt!

Aina steg skyndsamt upp och öppnade dör
ren. Det var verkligen Sofia i hatt och sjal 
och med upprördt utseende.

»Är David ...?»
»Hvad vill du honom?»
»Dig vill jag ingenting... men hvar är 

han då?»
»Har någon olycka inträffat?» frågade Aina 

ifrigt, men systern hade redan skyndat öfver 
salongsgolfvet för att söka David i salen. Som 
en blixt for en förfärlig tanke genom Ainas 
hufvud: Alfred ... ! Hon skyndade efter Sofia och 
hann henne just då David öppnade sin dörr 
för att släppa in svägerskan.

»Alfred...!» flämtade Aina och grep hårdt 
om systerns arm. »Han är ute på isen ... har 
någonting händt honom?»

»Det snöade i morse — det var bara en 
tunn hinna öfver fiskarens vak, och när snön 
kom öfver» — —

»Han är död!»
Med detta förtviflans utrop segnade Aina 

ner på sina knän, och då hennes man och So
fia hjelptes åt att lyfta upp henne, var hon 
afdånad.
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De buro henne in i salongen och lade hen
ne i en emma. David var mycket blek; knap
past hade han blifvit fri från bördan, förr än 
han skyndade ut. Sofia såg honom störta ge
nom trädgården, barhufvad och utan öfverrock; 
då gled ett förnöj dt leende öfver hennes drag.

Det blef ingen lätt sak att återkalla Aina 
till sansning. Slaget hade kommit så oförbe- 
redt. Sofia fuktade hennes tinningar med vat
ten och lät henne inandas eau-de-luce, men 
det dröjde ändå flere minuter, innan hon slog 
upp ögonen. Hon såg sig omkring med en 
förvirrad blick, som om hon glömt bort till 
och med hvem hon sjelf var, men då hon fick 
se Sofia, erinrade hon sig genast allt. Hon 
sjönk tillbaka i stolen igen, skälfvande i hela 
kroppen som af kramp.

»Aina, käraste syster, lugna dig då», bad 
Sofia. »Alfred skall nog komma sig igen. Din 
man har ju skyndat för att rädda honom.»

Darrningen i den unga qvinnans lemmar 
upphörde genast; hon stirrade på systern, stel 
af fasa.

»David», mumlade hon, »har han . . .?»
»Ja visst, skulle han inte det? Tror du, 

att en far låter sin son omkomma, om han kan 
köpa hans Iif med sitt eget?»

Aina uppgaf ett gällt anskri och sprang 
upp ur stolen.
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»Nej», ropade hon, »han får inte. . . jag 
vill inte .. . isen är svag ... jag kan inte för
lora dem båda två! Gå efter honom, hindra 
honom, säger jag. . .! Nu är han kanske re-, 
dan ute på isen . . . den brister . .. Sofia, haf 
förbarmande.. . ropa honörn tillbaka, innan 
det blir för sent!»

»David gör sin pligt», sade Sofia allvar
ligt-

»Ah, du är utan hjerta!
Hon skyndade ut, störtade utför trappan,

genom trädgården------- i grinden mötte hon
David med Alfred i sina armar; med utropet: 
»Han är räddad!» föll hon dem begge om 
halsen.

»Ja, och ännu bättre», sade David med 
glädjestrålande ansigte, »han är aldeles oskadd, 
bara litet frusen.»

Alfred var verkligen mycket blek, men det 
var kanske mest i följd af den förskräckelse 
han nyss utstått. Han hade redan i rätta
rens stuga ömsat på sig torra kläder, som till
hörde dennes lille son. Sofia, som följt efter 
systern, tog honom ur svågerns famn och bar 
m honom i salen, den en väldig brasa flam
made i spiseln. Under tiden slog David ar
men om sin hustrus lif, och det behöfdes, ty 
hon var nära att falla ner på knä i snön. Han 
ledde in henne och förde henne till en solfa,
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der hon föll ner, utmattad af alla de häftiga 
sinnesrörelser hon genomgått under det sista 
dygnet.

»Seså, försök nu att vara stark, min Aina!» 
sade David ömt, i det han satte sig bredvid 
henne och fattade begge hennes händer. »Al
fred har endast varit nere i vaken till bröstet, 
han fick tag i iskanten och blef genast upp
dragen af Tom, som var till hands.»

Hon lade sitt hufvud mot hans axel, såg 
upp i hans ögon med en outsägligt varm blick 
och sade:

»Tack, David!»
»Det var ju inte jag, som .. .»
»Nej, men du tvekade ändå inte ett ögon

blick att våga ditt Iif för hans skull, fast du 
säger att du inte håller af honom. Nu tror 
jag dig aldrig mera, då du säger så.»

»Jag tror mig inte sjelf», svarade David. 
»I sådana förfärliga ögonblick som nyss upp
hör allt sj elf bedrägeri.. .»

»Ja, du har rätt», sade Aina. »Jag har 
länge trott, att ingen större olycka skulle kun
na hända mig än att förlora Alfred, men då 
jag trodde er begge två i lifsfara, kände jag, 
att jag älskade er båda lika högt och att jag 
skulle bli lika olycklig, hvilkendera af er som 
blef dödens rof ...»
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»Aina, är det sant?» afbröt David allvar
ligt. »Ar icke detta åter ett sjelfbedrägeri?»

»Nej, det är det inte. Nu sedan jag vet, 
att du älskar Alfred, skall han bli ett före
ningsband mellan oss i stället för en orsak 
till söndring. Och det förflutna skola vi för
söka glömma. . . inte sant, David?»

Han böjde sig ner och "tryckte en varm 
kyss på hennes bleka läppar.

Rosorna på lille Alfreds kinder spirade 
snart upp igen. Fram emot middagen ville 
han redan ut på sjön. Men nu var det moster 
Sofia som sade ett bestämdt nej. Det blef al
drig klart hvilken del hon haft i dagens stora 
händelse; då Aina förebrådde henne att hon ej 
genast talat om att Alfred var räddad, små
log hon och sade:

»Rår jag för det, jag? Du lät mig ju inte 
tala till punkt ! »

Huspigan dröjde i dag längre än vanligt 
med att gå in och säga till herrskapet att bor
det var serveradt. Doktorn och doktorinnan 
hadë sutit i soffan hela förmiddagen och sett 
ut alldeles som ett nyförlofvadt par. Men det 
måste ju ändå ske.

Tom gick fram till Sofia och bjöd henne 
sin arm för att ledsaga henne ut i matsalen.

»Nå, Sofia», hviskade han och kastade upp
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skaldehåret med mera abandon än någonsin, 
»får jag nu se mina Ungdomsdrömmar tryckta?»

»Ja visst», svarade Sofia leende, «om inte 
förr, så i min sista årgångs sista nummer, då 
jag inte längre har några prenumeranter att 
förlora. »

1878.
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@ ostbudet hade nyss kommit hem från sta
den, och hela familjen var församlad om-

v" kring väskan på verandan. Det var ett 
ögonblick fullt af spänning. De, som allra 
minst kunde vänta sig något bref, voro allra 
mest nyfikna. Andrea, som stod närmast och 
med glänsande ögon följde pappas säfliga ma
növrer vid låsets öppnande, gjorde inom sig den 
reflexionen, att långsamma menniskor äro det 
odrägligaste som fins. Men hon kunde ha spa
rat sig sin otålighet, ty då väskans innehåll 
kom i dagen, fick hon på sin del endast en 
räkning från modehandlerskan, och förutom ett 
par priskuranter på gödningsämnen till pappa 
och några tidningar utgjordes hela skörden af 
ett bref till kusin Lars, den ende som vid 
post-Johans inträde ej förändrat en min och 
sutit qvar vid sin bok och sin kaffekopp.

Mamma tog ett Dagblad för att så fort som 
möjligt få veta slutet på den intressanta föl-
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jetongen; hennes runda, trefliga ansigte antog 
under läsningens gång de allra ömkligaste 
miner af deltagande och ångest, och vid den 
mest tragiska vändningen undslapp henne ett 
halfhögt: »Äh, herre Jessus!» fast hon annars 
var så noga med barnen, att de ej fingo miss
bruka Guds namn. Pappa fördjupade sig i 
superfosfat och svafvelsyrad ammoniak öfver 
öronen. Andrea genomögnade ifrigt förlofnings- 
och vigselannonserna i så många tidningar hon 
kunde komma öfver, och småbarnen förnöjde 
sig med »gubbarna» i BazarenochIllustrerad 
Tidning. Kusin Lars läste sitt bref med van
lig flegma och utan att ta cigarren ur mun
nen. Hans yngre bror Georg satt sjelfsvål- 
digt uppflugen på balustraden och tog med ett 
öfverlägset småleende del af Posttidningens 
kritik öfver ett nytt arbete af Holger Drach- 
mann; han prenumerade sjelf på Posttidnin
gen och »Ude og Hjemme» för sommarmåna
derna, för att äfven under mellanterminerna 
kunna följa med de literära rörelserna. Han 
var två års student och hade i Upsala bland 
sina jämnåriga bildat en »G. B.»-orden — 
G. B. skulle betyda Georg Brandes — det var 
hittills hans lifsgerning.

Det var alldeles tyst på verandan. Man 
hörde endast flugornas surrande omkring soc
kerskålen, pappas djupa andetag, som allt mera
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började antaga slägttycke med lätta snark
ningar, tröskverkets dofva mullrande på af- 
stånd och ett svagt prassel af papper, när småt- 
tingarne vände om bladet. Luften nere vid 
stenfoten dallrade i det starka solskenet, och 
fast alla markiserna voro nedfälda, var det 
ändå hett och qvalmigt på verandan; småbar
nens ögonlock voro Så tunga, och deras ljusa 
hår satt fastklibbadt vid tinningarna; Kisse- 
Måns, som annars aldrig kunde få nog värme, 
hade lagt sig i skuggan och åsåg med en halft 
lysten, halft drömmande blick, huru sparfvar- 
ne, fräcka som vanligt, hoppade upp på neder
sta trappsteget; kaktusblommorna, som varit 
så eldigt lifskraftiga i morse, hängde nu som 
blodiga trasor.

Nu lade mamma ifrån sig tidningen med 
en djup suck, stod en stund med hängande 
hufvud, i dåsigt melankolisk begrundan, och 
gick derefter till sina ärtpungar, som legat 
öfvergifna på det stora bordet.

»Nå, hvad hade du för bref, Lars?» fråga
de hon efter en stund. Pappa spratt upp vid 
ljudet af hennes röst och tog yrvaken en ny 
dust med priskurantens långa sifferkolumner.

»Det är från Upsala», svarade Lars och 
vek långsamt ihep brefvet. »Professor C. vill 
ha mig till amanuens.»

»Ser man på baral» inföll Georg.
Lundquist. 7
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»Gratulerar!» sade Andrea.
»Då får du väl lön?» frågade farbror.
»Och så ä-r det ju ett trappsteg till docen

tur och professur?» förmodade faster.
»De ha inte vetat af min adress, utan sökt 

efter mig en hel månad», fortfor Lars och rät
tade på glasögonen; det var en vana han hade, 
som Andrea fann ytterligt pedantisk. »Nu 
måste jag vara der uppe redan i öfvermorgon, 
om jag antar anbudet.»

»Nå, det gör du väl?» sporde Georg ifrigt.
»Ja, det vore mycket oklokt att inte göra 

det. Jag kunde ha oberäknelig nytta för fram
tiden af att få komma under professor C:s led
ning. Min tjenstgöring på sjukhusen i Stock
holm måste derför anstå så länge. Jag får 
väl be farbror vara god och ge mig skjuts till 
järnvägsstationen i morgon bittida.»

Georg hoppade ner från räckverket, svepte 
in Andrea i en triumferande blick och gick och 
satte sig bredvid henne. Hon hade lagt ifrån 
sig tidningarna och börjat biträda sin mor med 
ärtspritningen på andra sidan om bordet.

»I morgon bittida?» sade farbror. »Skall 
du redan lemna oss, min gosse? Och jag, som 
'trodde vi skulle få rå om dig hela somma
ren ut!»

»Lars har ju varit här en hel månad», in
föll Georg i likgiltig ton och tog en grabbnäf-
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ve spritade ärtor ur fatet för att der med skju
ta till måls på katten.

»Och kur skall det nu gå med Lena i Bro
stugan?» frågade faster bekymrad. »Jag har 
varit så glad åt, att du har skött henne; dok
tor Berggren förstår sig inte alls på bröstsjuk
domar. »

»Lena i Brostugan är ju- på bättringsvä- 
geh», sade Georg.

»Jag tror verkligen, att all fara är öfver», 
svarade Lars, »och jag skall ge faster utförli
ga förhållningsordres för hennes konvalescens. 
Skulle någonting tillstöta, fins ju doktor Berg
gren en half mil härfrån.»

»Men det är ändå bra svårt och ledsamt», 
återtog faster suckande; hon tyckte annars al
drig, att någonting var svårt och ledsamt, 
men följetongsstämningen satt ännu qvar i 
henne.

»Mamma hör ju, att Lars kan ha oberäkne
lig nytta för framtiden af att resa; då kan 
väl inte Lena tås med i räkningen», sade An
drea i gäckande ton och såg ofrivilligt på 
Georg.

Yar det orden eller den åtföljande blicken, 
som gjorde ett sådant intryck på Lars? Han, 
som annars var det personifierade lugnet, blef 
eldröd i ansigtet; ögonen sköto blixtar bak
om glasögonen, han for med handen genom sitt
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stubbiga bruna skägg och rösten darrade, då 
han sade :

»Jag tror, att jag någorlunda vet h vad min 
pligt är. »

Derpå reste han sig och gick upp till sig;: 
man hörde hans steg i trappan och öfver för
stugan der uppe långsamt och taktmässigt.

Andrea slog en knyck på nacken och spri- 
tade, så att ärtorna yrde om henne. Mamma 
steg upp, litet förlägen, och gick för att bära 
in småttingarne, som hade somnat på golfvet 
med armarna om hvarandra och Bazaren i. 
knät. Afven pappa steg upp och gick in till 
sig; han skulle skrifva bref, sade han, och ville' 
ej bli störd. Det var hans vanliga talesätt, 
då han ville sofva middag; några minuter der- 
efter hörde man, huru han skref bref inne i 
sitt rum, så att det öfverröstade tröskverket.

Andrea och Georg voro ensamma på ve
randan.

»Hurra!» jublade den senare. »Han reser, 
den odräglige pedanten! Usch1 att man skall 
ha en sådan bror ! Hör du, Andrea, om han 
vill tala enskildt med dig i qväll, så måste 
du säga nej.»

»Måste?» upprepade Andrea litet trotsigt.
»Ja, du vet ju, att han är kär i dig, på 

sitt tråkiga sätt, det har han ju sagt till får-.
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bror, och får han dig bara på tu man hand, 
så friar han bestämdt. »

»Nå, än sedan? Ar kanske du min gif- 
toman?»

»Alltid skall du retas med mig, Andrea, 
•det är inte alls vackert. Du måtte då väl 
uldrig tänka svara ja?»

»Hvem vet?»
Nu kommo de taktmässiga stegen öfver för

stugan och utför trappan igen, och Georg ryck
te i förargelsen till sig en tidning, som han 
låtsade läsa.

»Se så, är han nu här igen? Jagtroddehan 
gick upp för att packa.»

Men Lars hade bara hemtat sig en ny ci
garr. Han tog Dagens Nyheter och satte sig 
på sin vanliga plats borta i hörnet, läsande 
och rökande i långa, regelbundna drag och 
blåsande ut röken på sidan om sig, så att den 
oj skulle dra sig inåt verandan. Goorg satt 
•tyst och ryckte vresigt i sin tidning; efter en 
•stund tycktes han få en idé; han tog upp sin 
annotationsbok och började skrifva. Hanhade 
tändt en cigarett, som han rökte i hastiga, 
mervösa drag, så att den endast brann på den 
ena sidan; askan spilde han midt i ärtorna, 
och röken lade sig som en ljusblå gloria om
kring Andreas hufvud och trasslade in sig i 
Lennes blonda hår. Han kastade en blick på
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brodern för att se efter, om denne såg hvad 
han hade för sig; men Lars märkte ingenting, 
och i alla fall var det ju ej ovanligt, att äste- 
tikern Georg gjorde utdrag ur hvad han läste. 
Med en behändig manöver kastade han nu den 
skrifna lappen till Andrea; hon smög den till 
sig och läste under bordet:

»Han hoppås på, att jag skall gå; men jag 
gör det inte, och jag skall nog veta hindra ho
nom från att få tala enskildt med dig. Det 
tjenar till ingenting, att du beviljar honom nå
got samtal; jag är med er öfverallt.»

Andrea smålog och höjde ögonbrynen litet 
föraktfullt; men flere gånger sneglade hon se
dan så oförmärkt bort till Georg för att se efter, 
om han höll på att skrifva någon ny lapp. Yid 
ett af dessa tillfällen gjorde hon inom sig den 
reflexionen, att han såg ovanligt bra ut i dag; 
det svarta håret lockade sig så vackert och låg 
så artistiskt nedfallet öfver pannan.

Tystnaden började slutligen bli litet genant.
»Hvad läser du, Lars?» frågade Andrea.
»Ah, det är en dum historia från Stock

holm, om en s. k. »ädel handling». Jag tyc
ker herrar tidningsskrifvare kunde hitta på 
annat till spaltfyllnad. »

»Låt höra!»
»Det intresserar dig bestämdt inte.»
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»Jo, jag intresserar mig mycket för ädla 
handlingar. »

»Nå — så här lyder det: »Vid metning 
råkade i går afton en minderårig gosse falla 
i Norrström. Olyckshändelsen observerades af 
en herre, som ögonblickligen hoppade efter och 
med mycken ansträngning och fara för sitt eget 
Iif lyckades rädda den drunknande. Den ädel
modige och dödsföraktande räddaren är en af 
våra mest lofvande yngre vetenskapsmän, men 
på hans egen begäran afstå vi från att utsätta 
hans namn.»

»Inte tycker jag det är någon dum historia», 
sade Georg. »Det var ju mycket vackert gjordt 
och väl förtjent af att komma i tidningarna.»

»Vackert? Det var dumt gjordt, värdet!»
»Är det dumt att rädda en menniskas Iif ?» 

utbrast Andrea förvånad.
»Ja, när det sker med fara för ens eget, 

som här ju uttryckligen står. Lifvet måtte 
väl vara det bästa man har, och det har man 
ingen rättighet att kasta bort. »

»Nå, det var då den krassaste egoism jag 
i mitt Iif hört talas om!» utropade Georg

»Lifvet är ett pund, som man har fått att 
draga största möjliga reveny af, till statens, 
till mensklighetens bästa», fortfor Lars lugnt 
och rättade på sina glasögon, »och det som ser 
ut som egoism, kan ibland vara den högsta grad 
af oegennytta. »
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»Jaså, du anser ditt Iif så oundgängligt för 
menskligheten?» Lånade Georg.

»Det har jag aldrig sagt. Det är inte frå
ga om mig. Räddaren i förevarande fall var 
ju en af våra mest lofvande yngre vetenskaps
män och den räddade en gamin; sannolikheten 
att den förres Iif var dyrbarare för staten är 
ganska stor, tycker jag.»

»Det kan man aldrig veta. För resten skul
le hvilken man som helst med mod i bröstet 
ha gjort som han», förklarade Georg med ädel 
förtrytelse.

»Hur skulle du ha burit dig åt, Lars, om 
du varit i hans ställe?» frågade Andrea.

»Det ligger en lifräddningsbåt vid Norrbro», 
svarade pedanten och drog ett nytt bloss ur 
sin cigarr. -

»Det är sannerligen upprörande att höra 
sådant!» utbrast Georg, rodnande af harm. 
»Hvad flyter det då i ådrorna på menniskor- 
na nu för tiden? Den nyktraste förståndighet, 
de kallaste beräkningar hvart man vänder sig! 
Om nàgon’tid borde kallas peruktiden, är det 
väl vår. Är då verkligen menskligheten så ut- 
lefvad och gubbaktig, att den ej för ett ögon
blick kan ryckas upp till litet entusiasm, li
tet förakt för hvardagsklokheten? Bålstora 
fraser om samhällets bästa — ja, gudbevars, 
sådana ha vi godt om, men när det gäller hand-
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ling, när det gäller att för ett ögonblick glöm
ma bort det egna futtiga lilla jaget, när det 
gäller att våga något, att offra — då är det 
beqvämt att gömma sig bakom ett grant ord. 
Nej, bela saken är den, att det nuvarande släg- 
tet totalt saknar den egenskap, som de gamla 
grekiska filosoferna kallade andreia eller mo
det — modet att glömma sig sjelf, att sätta 
hela sitt Iif som insats för — —för idealet. »

I sin if ver hittade han ej något annat ord 
än just detta, som han annars aldrig begag
nade och som han drog på munnen åt, då han 
hörde det af andra. Men det hade kommit ho
nom på tungan, han visste ej hur.

Han hade talat sig helt varm. Hans vack
ra mörka ögon strålade, och han hade ett stolt 
sätt att kasta med hufvudet. Andrea kunde 
ej ta ögonen ifrån honom, och då han slutat 
sitt tal, gaf hon genom en liten applåd sitt 
bifall till känna.

Men Lars var då ett riktigt stenhjärta; 
han satt orubbligt lugn som förut, och ett li
tet satiriskt småleende tappade bort sig i hans 
tjocka, stubbiga skägg. Han rättade på glas
ögonen och sade:

»•Jag känner inte mycket till de gamla gre
kiska filosoferna, men jag har en aning om, 
att de inte skulle vara riktigt nöjda med bror 
Georgs tolkning af dem.»
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***

Och så tog han till sin tidning igen.
Men Andrea var stött öfver, att han ej frå

gade efter hennes mening; hon glömde, att hon 
ju redan hade gifvit den till känna i och med 
applåden.

2Hvad mig beträffar», sade hori, »föraktar, 
jag den, som kan helt kallt stå och résonnera 
Moht, då han ser en annan i fara, och jag be
undrar och vördar den, som vid ett sådant till
fälle inte resonnerar alls, men deremot handlar 
på det enda sätt, som är en man värdigt.»

Georg gaf sin kusin ett ögonkast så glö
dande, som om hon sagt att det var honom 
hon beundrade och vördade. Lars deremot såg 
ej upp en gång och förändrade icke en min; 
»föraktet» bekom honom icke det ringaste, der- 
till var han allt för van vid Andreas starka 
uttryck; på unga flickors vanliga sätt använde 
hon orden »afskyr», »hatar», »föraktar,» »till
ber», ofta tillfälle yppade sig.

Men som Andreas demonstration egentligen 
varit riktad mot Lars, började hon tycka, att 
den ej gjort mera effekt än jästen, som baga
ren kastade efter in i ugnen. Ja, han var en 
odräglig, afskyvärd varelse, som hon hatade.

Och nii var det åter tyst på verandan. 
Georg fördref tiden med att skrifva en ny 
lapp till Andrea, så lydande:

»Om du låter honom få bli ensam med dig
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i qväll, skall jag aldrig kunna förlåta dig det 
i Iiela mitt lif. »

Medan hon höll på att läsa detta, rullade 
en vagn upp på gården och stannade framför 
trappan. Andrea såg upp; hon trodde att det 
kom främmande, men det var bara stallpojken 
med den lilla öppna enbetsdroskan, hvari Lars 
hvarje afton for på sjukbesök till Brostugan. 
Medan hån steg upp, lade ifrån sig tidningen 
och tog reda på sin hatt, fiçk hon ett infall.

»Vänta, jag kommer med dig!» sade hon 
och kastade en utmanande blick på Georg. Det 
var det lämpligaste svaret på hans hotelse.

»Jag också!» förklarade denne ögonblick
ligen.

»Vagnen rymmer bara två», sade Lars mu
len; han hade visst gerna velat fara ensam 
med Andrea.

»Rätt fram, ja; men en får rum baklänges 
också, midt emot — den som inte kör».

Lars svarade icke ett ord, utan gick och satte 
sig upp; de bägge andra intogo sina platser,, 
och det bar af i galopp. Dammet stod efter 
Jem som en molnvägg i den orörliga afton
luften. Lars körde så, att det gnistrade om 
Jem. På den nygrusade vägen öfver gärdet 
gick det så, att småstenarna yrde åt alla håll; 
han höll ej in Pollux vare sig vid trummor 
eller i backar. Georg, hvars plats var allt
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utom beqväm, bade jämt göra med att hålla 
sig fast, men han satt ändå så strålande be
låten och betraktade Andrea med en min af 
hemligt förstånd; hon kunde sannerligen ej för
stå, att han hade någon anledning till att vara 
så glad.

När de åkt ett stycke in i skogen, stanna
de Lars plötsligt hästen och steg af. Brostu
gan låg en liten bit från vägen inne mellan 
björkarna; han skulle snart komma igen.

Georg, som äfven hoppat af, såg efter ho
nom, tills han var alldeles försvunnen; sedan 
vände han sig om till Andrea, som ännu satt 
•qvar i vagnen och höll i tömmarna, räckte ut 
handen, såg henne djupt in i ögonen och sade 
med ett ömt tonfall:

»Tack, Andrea!»
»Tack?» upprepade hon förvånad, utan att 

ta hans hand. »Hvarför det?»
»För att du gaf mig detta tillfälle att få 

tala med dig om allt hvad jag har på hjär
tat. Här kan hvarken faster eller någon an
nan störa oss.»

Det gick upp ett ljus för Andrea, och hon 
rodnade af förtrytelse.

»Du måtte väl inte inbilla dig, att — — 
att jag ville ha dig med?» utbrast hon.

Men då- hon såg hans litet tvifvelaktiga 
leende, blef hon ond på fullt allvar; hon gaf
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Pollux ett rapp med piskan, och innan Georg 
visste ordet af, var hon redan ett långt stycke 
borta. Han började springa efter henne och 
ropade:

»Hvart tar du vägen?»
»Helsa Lars, att jag kommer igen om en 

halftimme eller så. Jag har ett ärende ner 
till mjölnarns!» svarade hon med ett retsamt 
skratt, och så var vagnen försvunnen.

Han sprang ännu ett litet stycke, men slut
ligen insåg han det löjliga i sin belägenhet 
och saktade farten.

»Fan anamma!» svor han och bet sig i 
mustaschen. Hvad var att göra? Skulle han 
vänta, tills Lars kom ut, och sedan kanske 
nödgas hålla sällskap på tu man hand med 
honom i stället-för —? Nej, då var det bätt
re att gå Andrea till mötes; om hon ej ville 
stanna, skulle han hoppa upp på fotsteget, 
så koinmo de ändå tillbaka i sällskap; Lars 
skulle inte få den glädjen att se, huru hon 
lemnat honom i sticket.

Han fortfor alltså att gå vägen fram i dam
molnet, som Andrea hade lemnat efter sig. 
Solen var i nedgående, och himlen lyste som 
eld mellan de glesa björkarna;-de gråpudrade 
tistlarna utmed vägkanten fälde sitt yfviga 
hvita fjun, som långsamt seglade ner och göm- 
de sig i gräset; midt i landsvägsdammet låg
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en orm och gassade sig. Men -Georg hade in
gen håg för naturbetraktelser; han borrade sig 
allt djupare in i sina kärleksqval och drog 
suckar så tunga, att det knakade i det bro
derade skjortbröstet.

Så hade han gått nära en half fjärdings- 
väg. Han kände sig riktigt trött; han torkade 
svetten ur pannan och svor i tankarna öfver 
flicknycker, då han i det samma hörde hofslag 
bakom grandungen till venster, der vägen krök
te ner till ångsågen. Det var verkligen Pol
lux, som kom emot honom i det vildaste sken 
— tömmarna släpade, vagnen slängde, och ge
nom dammet lyste Andreas hvita klädning. 
Nu var det galopperande odjuret honom helt 
nära; Georg kände liksom en krampryckning 
i sidan, det svartnade för hans ögon, och in
nan han visste ordet af, stod han uppflugen 
på gärdesgården med .skälfvande knän.

Han stod qvar der, så länge han hörde 
dånet af den vildt galopperande hästens hofvar, 
och äfven sedan allt var tyst, tänkte han ej 
på att gå ner. Han stod der med gapande 
mun och armen om en gärdesgårdsstör ; hade 
ej myggorna väckt honom till lif, skulle han 
visst ha stått der ännu längre.

I det samma vagnen susade förbi honom 
hade han nämligen mött Andreas blick, och 
det var den, som gaf honom så mycket att 
tänka på.
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Han gick helt mekaniskt några steg, men 
kände en sådan nnderlig svaghet i knävec
ken och satte sig derför på en sten utmed 
vägen. Der satt han inemot en timme med 
häpen uppsyn och torkade sig oupphörligt i 
pannan, fastän det nu, sedan solen gått ner, 
var ganska svalt.

* *
*

Andrea låg på soffan i salen, der alla fa
miljens medlemmar voro församlade. Den för
sta förskräckelsen var öfver, och man hade 
ändtligen satt sig in i den tanken, att det ej 
var någon fara å tarde. Den vrickade venstra 
handen hade Lars förbundit och smärtan i 
bröstet efter stöten hade något lagt sig. Hon 
visste ingenting, utom att Pollux blifvit rädd, 
då ångsågen plötsligt'sattes i gång, att vagnen 
slagit emot en brostolpe, så att hjulet föll af, 
och att Lars, som stått väntande vid landsvä
gen, der skogsstigen från Brostugan mynnade ut, 
varit den, som kastat sig framför det förskrämda 
djuret och efter en lång brottning lyckats hejda 
det. Ah, en sådan förskräckelse det blef, då 
han kom tillbaka, ledande den frånspända hä
sten vid den ena handen och med den andra 
omfattande den stackars flickan, som var all
deles likblek och nära att digna. Pappa kom 
rusande från sin brefskrifning med håret på
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ända och dxin på ryggen, mamma snurrade om
kring i alla vrår, tömde ut hela husapoteket 
på salsbordet, skickade alla sina fyra pigor 
att hemta is i högen och spilde ett helt hand
fat vatten öfver sig, då de kalla omslagen 
skulle läggas på. Den ende, som visade själs
närvaro, var kusin Lars. En sådan Guds nåd 
det var, att de hade honom! Tänk, om olyc
kan hade inträlfat i morgon, då han vårrest!

Rest? Nej, Lars hade ändrat tankar, han 
ville icke resa. Han skulle stanna, tills han 
var säker på, att Andrea var riktigt bra. Men 
amanuensplatsen då, som skulle gå honom ur 
händerna, om han ej infunne sig i rättan tid? 
Med den fick det gå hur det ville: han reste 
på inga vilkor, det tjenade till ingenting att 
försöka öfvertala honom. — Men det gälde 
ju hela hans framtid? Yisst inte, det var öf- 
verdrifter, det hade han aldrig sagt. — Men 
det var ju ingen fara med Andrea, och så 
fans ju doktor Berggren i närheten? Ja, det 
var godt och väl, men faster hade sjelf för
klarat, att doktor Berggren ej förstod sig på
------ bröstsjukdomar. — Bröstsjukdomar ! Men
detta var ju bara litet värk efter stöten? Det 
kunde man inta veta, det kunde kanske vara 
någon inre skada, och, förr än han öfvertygat 
sig om det, skulle ingen makt i verlden få 
honom derifrån.
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Nu bief faster så utom sig af förfäran, att 
hon med ett riktigt nödrop kastade sig om sin 
dotters hals; Giud vet, om hon ej förestälde 
sig, att en hel hop refben voro bräckta. Och 
naturligtvis var det nu en afgjord sak, att 
Lars skulle stanna.

Andrea tycktes ej alls ha några plågor, 
eller åtminstone beherskade hon sig väl. Hon 
låg tyst i sitt soffhörn och följde Lars med 
blicken. Då man ändtligen kom att tänka på 
Georg och frågade henne, om hon ej sett till 
honom på vägen, vände hon bort ansigtet och 
svarade nej.

I det samma inträdde den efterfrågade. Det 
var alldeles skumt i rummet, så att man kun
de endast på den hvita västen känna igen att 
att det var han.

»Vi tala just om dig», sade faster. »Hvar 
i all verlden har du varit, som inte mötte den 
skenande hästen?»

Det blef tyst ett ögonblick. Lars, som satt 
bredvid Andrea på soffkanten och lade om för
bandet, hörde huru hon höll andan.

»Georg hade gått in i Brostugan», sade 
han slutligen, »för att dricka vatten.»

Han kände huru en liten varm hand klap
pade honom tre små slag på knät, hvarefter 
den blixtsnabbt drogs tillbaka igen. Han skälf- 
de till på handen, blef röd i ansigtet och fick 

Lundquist. 8



114 LUNDQUIST.

tårar i ögonen, stora gamla karlen, men det 
märkte ingen, ej häller gaf någon akt på, hur 
glad han såg ut.

Nu var qvällsmaten serverad på verandan, 
och till allas förtjusning förklarade Andrea, att 
hon mycket väl orkade vara med. Inte åt. 
hon just mycket; hon satt tyst och orörlig i 
sin vrå och lät sina blickar vandra mellan de 
båda bröderna, som rörde sig af och an der 
framme i ljusskenet. Georg hade ej sett åt 
hennes håll en enda gång. Men — det var 
besynnerligt ! — nu, då han stod så der ned- 
lutad och det starka lampskenet föll öfver 
hans vackra, lockiga hufvud — ja minsann, 
han var bestämdt bränd i håret !

Han var ovanligt tystlåten under soupern, 
ocli då man tog godnatt och skildes, sade han 
till farbror med litet sväfvande röst:

»Lars stannar, hör jag; men jag kan ju få 
begagna skjutsen, som farbror lofvade honom? 
Jag är bjuden att fara och helsa på en god 
vän i Södertelje.»

1882.
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CTvarje främling, som kommer till Hillerum, 
måste erkänna, att det är en oas i öknen, 
så behagligt bryta dess yppiga sädesfält 

och lummiga skogsparker af mot den omgif- 
vande magra och steniga trakten. Den nu va
rande egaren, grefve Gösta Falkensvärd, af den 
äldsta, småländska slägtgrenen, Falkensvärd 
till Hillerum, som tog emot stället i djupt för
fall, har småningom med tillhjelp af sin stora 
förmögenhet och sin grundliga kännedom af 
hvad ett tidsenligt landtbruk kräfver bragt 
-det upp till en verklig mönstergård. Hans ny- 
byggda ladugårdshus med sin vattenledning 
är ett stående samtalsämne bland socknens 

■öfriga patroner, då de sitta vid toddyglaset på 
bjudningarna. På hans trädesåkrar ligga ste
narna uppstaplade i små prydliga pyramider 
här och der, medan jorden för öfrigt är allde
les stenfri; grannarnes trädor deremot likna 
«ett enda stort stenröse, der man ej kan förstå
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Iiuru plogen kunnat gå fram. Man behöfver 
endast göra denna jämförelse för att finna huru 
öfverlägset Hillerum är alla andra egendomar 
i denna trakt af Småland i fråga om omsorgs
full skötsel, och derom äro alla ense. Men det 
är icke ovanligt att de långa loftalen åtföljas 
af ett förtrytsamt utrop: »Men hur grefven 
kan låta det gamla lusthuset stå q var och skräpa 
på sina egor, det är sannerligen förvånande ! 
Det är ju en riktig skamfläck för hela Hille- 
rum ! » Det gamla lusthuset hacka alla på, det 
tycks ha sårat allas skönhetssinne, och det är 
kanske ej så underligt.

Det har emellertid ett förtjusande läge på 
en i Kullasjön utskjutande udde, i en förvildad 
hage, som i forna tider utgjort park. Spår 
deraf synas flerstädes: vägen, som från grinden 
vid gärdet går i många lika pittoreska som 
onödiga slingringar ända ner till sjön, just der 
det gamla lusthuset ligger, är stensatt å öm
se sidor och bred som en vanlig landsväg, ehuru 
nu alldeles öfverväxt af en fin, tät gräsmatta; 
på trettio- och fyrtiotalet, då Hillerum under 
den nuvarande egarens farbrors glada spira på 
visst sätt hade sina glansdagar, hade man vid 
de storartade festerna åkt fram här med spann 
för att åse fyrverkerierna nere vid lusthuset, 
ehuru en promenad från herrgårdsbyggningen 
ner till udden endast upptar tio minuter. Ett
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par hästskoformiga bersåer finnas ännu qvar, 
men grässofforna äro nu ruggiga af ljung och 
lingonris, de gamla björkarna, som utgöra de
ras förr så skuggrika tak, äro nästan bladlösa, 
och från grenarna, som fordom vid månget till
fälle prydts af kulörta lyktor, hänga nu långa 
'tofsar af grått skägg. Af de forna parkträden 
finnas éndast några spridda lärkträd qvar, men 
de stå inklämda bland de plebejska tallar, som 
skjutit upp öfverallt under de senare åren, och 
framsläpa en tynande och glädjelös tillvaro. 
I den ena har till och med en näsvis kråka 
bygt sitt bo. För öfrigt bär »gamla parken» 
numera helt och hållet prägeln af en vanlig 
hage. Der fordom de fina gräsmattorna 
utbredde sig, hvilkas vidmakthållande kosta
de så mycket besvär, frodas nu ljung och 
ormbunkar, blåbärsris och odon; de stolta 
ekarna äro nerhuggna och kring deras qvar- 
stående stubbar ha myrorna på många håll 
bygt upp sina stackar; tall och björk, oxel 
och rönn ha efterträdt dem. Men det vär
sta af allt är att gamla parken inkräktats 
af en massa snöskator, hackspettar, kråkor, 
nötskrikor och andra simpla fåglar, som i syn
nerhet om vårarna här föra ett bullersamt och 
laglöst lif, skråla och slåss, hamra mot träd
stammarna, skratta på ett högst rått och opas
sande sätt och föra ett oväsen så pöbelaktigt,
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att bofinkarne, som bott bär förut, funnit sig 
föranlåtna att flytta till den nyanlagda par
ken, som ligger på andra sidan om herrgårds- 
byggningen, till venster om allén.

Och här på höjden af en brant udde nere 
vid sjön ligger ännu det förhatliga gamla lust
huset. Genom fönsteröppningen har man den 
vackraste utsigt öfver Kullasjön med dess käll- 
klara vatten och dess lummiga stränder, hvil- 
kas grönska företer så många olika skiftnin
gar, från det saftigaste, soligaste gräsgröna 
till det töckniga, dystra blågröna längst in 
i viken, en mil bort. Men sjelf är den forna 
paviljongen i ett sorgligt skick. Långt nere 
i backen ser man redan tvärt igenom det lilla 
fyrkantiga rum, som utgör dess hufvudstomme, 
ty både dörren och fönstret äro länge sedan 
borta. Den tämligen breda veranda, som lö
per rundt omkring, har .förlorat flera af sina 
golfplankor, och i de gapande hålen ha samlat 
sig spånor och ris, midt upp i hvilket några 
späda björkplantor titta fram, bleka och sjuk
liga. De klumpiga toskanska träpelare, som 
uppbära det svagt sluttande taket och göra 
byggnaden åttkantig, ha genom tidens och 
regnets inverkan förlorat hvarje spår af färg 
och äro kanellerade med bredare och smalare 
sprickor uppifrån och ända ner. Brädtaket är 
alldeles uppruttet, naggadt i kanterna och be-
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täckt med en matta af olika slags mossor och 
lafvar i fina gråa och bruna schatteringar, 
hvaröfver några väldiga spikar, som ätit sig 
ut, höja sig som svartnade champignoner.

Men under vissa förhållanden kan det gamla 
lusthuset likväl ta sig rätt bra ut. Grår man 
till exempel ner till udden en mulen sommar
natt eller en vårqväll, då solen nyss gått ner, 
och ser den gråa, tempelartade byggnaden fram
träda i obestämda konturer mot barrträdens 
mörka bakgrund, gör den ett egendomligt hög
tidligt intryck, helst om allt är dödstyst rundt 
omkring och icke en vindfläkt rör sig. Skym
ningen döljer nu all förödelsens styggelse. En 
artist, som råkat få se det i klart augusti
månsken, försäkrade att det i denna belysning 
illusoriskt härmade marmor, ja han gick till 
och med nog långt i entirsiasm att jämföra 
det med Yestas tempel i Eoma och Cæcilia 
Metellas grafvård. Men då man bestämdt al
drig bör se det gamla rucklet, är midt på da
gen och i regnväder; då är alltsamman smut
sigt, unket, surt, svartmuskigt, och man tyc
ker sig kunna vräka omkull hela härligheten 
med ett par kraftiga sparkar.

Det inre af lusthuset är alldeles tomt, obe- 
Täknadt de högar af tall barr, qvistar och torra 
björklöf, som höststormarna blåst in genom 
■dörren och fönsteröppningen och som legat der
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i åratal. Väggarna ha fordom, då hela bygg
naden var hållen i hvitt, varit beklädda med 
hvitmåladt papper, men detta är nu bortrifvet 
på flera ställen, så att man ser plankorna titta 
fram. Der tapeterna finnas qvar äro de full
klottrade med namnteckningar och tänkespråk, 
en profkarta af alla möjliga stilar. Liksom 
lärkträden der ute i parken måst finna sig i 
enbuskarnas och martallarnas påtvungna grann
skap, ser man här de mest aristokratiska namn 
sida vid sida med de mest plebejska; midt ibland 
en hel mängd Falkensvärdar af olika genera
tioner har en »Johan Petter Eidckson i Tiurs- 
torp» eller en »Anna Kajsa Jonsdotter i Bastu
fall» förevigat sig med qvartershöga, otympliga 
bokstäfver, som vrenskas och sparka ut med 
benen åt alla håll.

Det gamla lusthuset ligger nämligen så af- 
skildt och långt ifrån herrgårdsbyggningen, att 
ungdomen i byarna omkring Kulla-sjön, då den 
om sommarnätterna samlas nere vid stranden 
och tjuffiskar kräftor, ostörd kan tillåta sig 
hvilket fuffens som helst med det gamla ruck
let. På ena ytterväggen har man t. ex. med 
krita uppritat ett föremål snarlikt en sadel, 
men som är försedt med ett tydligt fågelhuf- 
vud i den ena ändan och således troligen skall 
föreställa en tjäder; midt i denna figurs mage 
är en stor urholkning, der träet blifvit bort
slitet, förmodligen af en kula.
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Inskriptionerna äro af många olika slag. 
I ett hörn har med elegant men darrande gubb- 
stil skrifvits följande vemodiga distikon:

> Donec eris felix, multos numerabis amieos, 
Tempora si fuerint nubila, solus eris.y

Ett litet stycke derifrån läses följande för
säkran,. skrifven med barnstil:

»Jag ellskar lilistina i Kuarp så ryslit 
And: Pett: Olson.»

Midt på väggen finnes en inskription, som 
står alldeles ensam och derför genast faller i 
ögonen; det är som om man af något slags in
stinktlik vördnad afhållit sig från att komma 
den for nära med några profana utgjutelser. 
Det är ett citat ur Thomas Moores Irländsk^ 
Melodier:

»One fatal remembrance, one sorrow that throws 
Its bleak shade alike o’er our joys and our woes;
Oh! this thought in the midst of enjoyment will stay 
Like a dead leafless branch in the summer’s bright ray, 
The beams of the warm sun play round it in vain,
It may smile in his light, but it blooms not again.»

Ingen underskrift, endast ett datum: den 
21 september 1852. Men alla, som sett Hille- 
rums nuvarande égarés grefve Gösta Falken
svärds stil, veta att det är han som tecknat 
dessa djupt gripande rader på det gamla lust
husets vägg och derigenom liksom gifvit det
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en själ och en tunga. Ty det är det »hemska 
minne», den »sorg» som häri antydes, som är 
orsaken till att det osköna hybblet ej länge 
sedan jämnats med jorden.

Det finnes i närheten ännu en inskription 
som syftar på hemligheten. Några steg från 
lusthuset står en åldrig björk, på hvars hvita 
stam man redan på afstånd kan läsa denna 
svartnade inristning:

S. F.
E. H.

182I/951.

Numera talar ingen menniska om den my
stiska historia, som förr sysselsatte allas sin- 
pen. De flesta veta blott, att något förfärligt 
minne är förknippad t med det gamla lusthu
set och att grefven aldrig sätter sin fot inom 
»gamla parkens» grindar. Ännu till för ett 
par år sedan hade den användts som betes
hage, men en dag, då det var mycket främ
mande på Hillerum1 kommo grefvens systersö
ner, ett par ostyringar om nio och elfva år, 
inrusande i salongen och berättade, att de hade 
sett någonting så »rysligt roligt» i det gamla 
lusthuset. De hade gått dit för att bada; det 
var en sådan präktig sandbotten der nedanför, 
och det var så »flickaktigt» att bada i bad
huset, tyckte de; men när de kommo i backen,
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så hade de sett en af dragoxarne ligga i god 
ro inne i lusthuset och titta ut genom fönst
ret; han tog upp h'ela rummet — det hade sett 
så genomkomiskt uti Grefvens ansigte blef all
varsammare än vanligt, grandtant, den gamla 
grefvinnan, tappade sin solfjäder och låg se
dan helt blek och flämtande i länstolen; dagen 
derpå kördes boskapen ur hagen, fastän allt- 
samman ju varit hjelpt, om man satt upp ett 
stängsel rundt omkring lusthuset, och sedan 
dess har gräset deromkring fått växa oafbetadt.

Ja, visst är det någonting särskildt med 
det gamla rucklet. —

Det var af gamla grefvinnan Falkensvärd 
som grefve Gösta i början af femtiotalet köpte 
Hillerum. Hon var enka efter hans farbror 
och hade vid köpet förbehållit sig hela den 
venstra flygeln, der hon allt sedan dess haft 
sitt hushåll för sig. Det är en gammal dam, 
för hvilken alla hysa den största respekt, ehuru 
man egentligen ej vet huru det kommer sig, ty 
hon har just ej många af ål der domens dygderjför- 
modligen beror det på den kyliga, afmätta, evigt 
lika lugna och på sig sjelf vaksamma förnämhet, 
som följer henne öfverallt. Ingen kan berömma 
sig af att någonsin ha stått henne nära. Och än
då ser man i hennes mörka ögon, som oaktadt 
de sjuttio åren ej förlorat sin glans och hvil- 
kas hvälfda ögonbryn ännu äro svarta, fastän
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•låret är snöhvitt, att det brunnit och kanske 
ännu brinner heta känslor under denna svala 
yta. I hela orten gäller'hon som typen för 
en grande dame. Det är en trosartikel bland 
alla fruntimmer i socknen, att ingen förstår 
konsten att föra solfjädern som hon, och dess 
långsamma vajande följes på bjudningarna oaf- 
låtligt af en mängd uppmärksamma och lär- 
giriga qvinnoögon. Hon gör toalett tre gån
ger om dagen, äfven då hon är alldeles ensam 
i sin flygel. Hon har till sin personliga upp- 
passning två q vinliga tjensteandar och en lång, 
sysslolös betjent i chamois och silfver med det 
Falkensvärdska vapnet i knapparna, för hvil- 
ken lyx grefvinnan mycket klandras i socknen, 
ty alla veta ju att hon ej eger ett öre, utan 
lefver uteslutande af de medel hennes salig mans 
brorson ställer till hennes förfogande. • Men 
det är väl gamla vanor som sitta i från ung
domen.

Ty det var under hennes och hennes mans re. 
gimente som det lysande, slösaktiga lifvet på 
Hillerum blef till ett talämne öfver halfva länet. 
Grefven, en blond, storväxt och blodfullman med 
ett sprittande lynne, som ej fördrog ett lugnt, 
enformigt hvardagslif, var ständigt på jagt 
efter nöjen. Gamla personer i trakten berätta 
ännu om marschallerna, som vid de stora fe
sterna belyste gästernas väg, så långt hans
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egor räckte, om de praktfulla fyrverkerierna 
i parken, som anordnats af en enkom från 
Stockholm efterskickad fyrverkare, om de mag
nifika blombuketter, som öfverräcktes till hvar- 
je däm, äfven midt i vintern, och om regiments- 
musiken, som spelade i trädgården under taf- 
feln. Det kuirde ej bära sig länge. Jorden 
sköttes illa, ty grefven intresserade sig ej för 
landtbruk, och de penningar, som erfordrats 
till egendomens skötsel, slösades bort på an
nat håll. Hillerum var hårdt intecknadt, af 
grefvinnans medförda förmögenhet fans ingen
ting q var, fordringsegarne började antaga en 
pockande ton i sina påminnelsebref, och det 
hände till och med att dagsverkarne en och 
annan lördagsqväll fingo nöja sig med löften 
i stället för sin veckopenning. Men detta vål
lade intet afbrott i festerna. Grefven, hvars 
begär efter att njuta af lifvet tycktes omätt - 
ligt, förberedde just en lysande middag till 
firande af sin egen födelsedag, men de på kre
dit med svårighet anskaffade läckerheterna 
fingo i stället användas vid hans begrafning, 
ty han förkylde sig under en stadsresa och 
dog efter ett par dagars sjukdom.

Man undrade allmänt hvad detta dödsfall 
skulle medföra för följder. Efter bouppteck
ningen kom det ut ett rykte att Hillerum skul
le säljas. Ett par rika bönder i socknen, som
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af den anledningen infunno sig på herrgården 
för att göra ett anbnd, blefvo ej mottagna af 
grefvinnan, och hon lät så godt som kasta ut 
dem genom sin betjening. Hillerum, slägtens 
stamgods sedan uråldriga tider, i bondehänder! 
Det var verkligen en alltför löjlig tanke. Gref
vinnan påstods under denna tid utveckla en 
feberaktig energi; hon skref hela packor med 
bref till hvarje postdag, reste oupphörligt till 
staden, der hennes homme d’affaires bodde, 
hade långa samtal i enrum med sin dotter, 
och ingen visste när hon sof, ty det brann 
ljus i hennes rum hela nätterna. Men hennes 
ansigte var ogenomträngligt lugnt som alltid, 
icke en skymt till någon nervös oro märktes 
i den svarta crépe-beklädda solfjäderns maje
stätiska vajande. Hela trakten var i spänd 
väntan. Skulle det bli cession? eller åtmin
stone auktion?

Andtligen, tre månader efter begrafningen, 
kom upplösningen i form af ett förlofningskort. 
Grefvinnans enda tjuguåriga dotter Stéphanie 
var trolofvad med sin kusin, grefve Gösta Fal
kensvärd, en brorson till den aflidne och efter 
hans frånfälle slägtens hufvudman.

Det löste alla knutar. Den unge mannen 
var rik och minst lika mån om namnets glans 
som svärmodern sjelf, ehuru på annat sätt; 
han skulle naturligtvis öfvertaga Hillerum
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och de trassliga affärerna, och grefvinnan kun
de med en sådan måg bära sitt hufvud lika 
högt som förr. Man visste, att han var en 
praktisk och duglig man, han hade studerat 
landtbruk i Skottland och redan ett par år 
med framgång tillämpat sina der förvärfvade 
kunskaper på sin i grannsocknen belägna egen
dom, och till på köpet förkunnade ryktet, att 
han troget burit den sköna Stéphanies bild i sitt 
hjerta ända sedan de lekte tillsammans som barn.

Den unga damen hade fått en egendomlig 
uppfostran. G-refven, som alltid drömt om att 
få en son, ehuru ödet annorlunda beslutit, tyck
tes ej riktigt kunna frigöra sig från den före
ställningen att Stéphanie var en gosse. Då 
hon var helt liten, hånade han henne för att 
hon lekte med dockor och tog henne i stället 
med ut i trädgården, der han lärde henne att 
gå på styltor, slå sälta eller bygga siiöfästnin 
gar. Längre fram, då hon satt uppe i lektions- 
rummet tillsammans med »bonne amie» och 
konjugerade franska verb, kunde han komma 
inrusande, rödhlommig och uppspelt som en 
pojke, sopa alla böckerna från bordet, lyfta 
upp Stéphanie på sin arm och springa ut med 
ett triumferande skratt, ropande till den häp
na guvernanten :

»Au revoir, ma toute belle! Nous allons 
tuer toute une couvée de perdrix!»

Lundquist. 9
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Han påstod nämligen, att han aldrig hade 
någon tur på sina jagter, om han ej hade bar
net med, och som grefven var ifrig jägare, blef 
bonne amie ofta sittande ensam med sina böc
ker. Då Stéphanie fylde tolf år, fick hon en 
liten bössa af fadern, och kort tid derefter sköt 
hon sin första tjäder, hvars vingar sedan sutto 
på väggen öfver faderns skrifbord så länge 
han lefde. Genom de ständiga kroppsöfningar- 
na och det trägna vistandet i fria luften blef- 
vo den unga flickans muskler ovanligt härda
de, och hon var knappast fullväxt, då hon re
dan kunde handtera en vanlig bössa så godt 
som någon annan. Hon, fadern och skogvak
taren lågo i skog och mark sent och bittida; 
hon hade, oaktadt grefvinnans föreställningar, 
låtit göra sig en mansdrägt af grönt kläde, och 
när hon vid faderns sida marscherade genom 
skogen i denna kostym med bössan på axeln 
och en liten filthatt med ett par orrfjädrar i 
på sitt svarta hår, kundé man verkligen ta 
henne för en gosse. Hon hade småningom för- 
värfvat sig en högst betydande skicklighet i 
att skjuta i flygten, och en stor del af jagt- 
bytet hade ofta hon nedlagt. Hennes favorit
nöje var att om höstnätterna skjuta tjäder.med 
pistol vid brandlykta; en idrott hvari hennes 
fader till sin stora belåtenhet aldrig lyckades 
täfla med henne.

Hon hade ärft faderns lifliga lynne och lätt-
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rörda känslor. Deraf kom sig att lion var af- 
gudad af alla godsets fattiga, på samma gång 
som hon var en skräck för sin kammarjungfru, 
hvilken hon påstods vid ett par tillfällen ha 
tuktat handgripligen.

Sitt utseende hade hon deremot ärft af mo
dern. Samma mörka ögon, ehuru grefvinnans 
aldrig blixtrade så som frökens gjorde vid min
sta anledning, samma låga panna med sitt 
vackra hårfäste, samma höga, smärta växt. 
Något egentligen ömt förhållande hade aldrig 
rådt dem emellan. Ingen hade någonsin sett 
grefvinnan smeka sitt barn, sådant stred för
modligen mot konvenansen, och hon kallade 
«henne aldrig du. Men ibland kunde hon sitta 
och betrakta henne på afstånd, då hon trodde 
sig obemärkt, och då kom det ett nästan li
delsefullt uttryck i hennes ögon. Grefven till
vitade henne någon gång på skämt, att hon 
var svartsjuk på honom, derför att han från 
början 3å uteslutande dragit dottern till sig; 
och kanske låg det mera sanning deri än han 
anade.

På de stora festerna tog sig Stéphanie, 
märkvärdigt nog, ingenting ut. Hon var all
tid tankspridd, tilltalade alltid dem af gäster
na som hon tyckte att de andra försummade, 
undvek i synnerhet de unga herrarne och för
svann långa stunder; än hittade mart henne 
Iios rättarens, dit hon gått in för att ge bar-

Iij
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nen kakor och konfekt, än nere vid hundstal
let, der hon pysslade om den sjuke Chasseur. 
Hon syntes alls icke skapad för sällskapslif- 
vet. Annu vid nitton års ålder tycktes hon 
generad af sin långa klädning.

Men så mycket bättre trifdes hon ute i 
skogen med hundarne och bössan. Af undse- 
ende för skogvaktar Hansons gamla giktbrut- 
na ben hade man en tid måst inskränka jag
ten till det närmaste grannskapet, men nu se
dan gubben var dQd och efterträdts af sin son 
Erik, en ungdom på ett par och tjugu, utsträck
tes ströftågen ofta ända till egornas j^ttersta 
gräns,' tre fjerdingsväg bort. Den nye skog
vaktaren var en ljushårig och tystlåten ung 
man med en drömmande blick och någonting 
mera herremansaktigt i hela sitt väsen än som 
egentligen var förenligt med hans stånd. Mo
dern, som varit en en fattig prestdotter, hade 
ingifvit honom smak för läsning, och Stépha
nie lånade honom till grefvinnans stora indig
nation böcker med sin egen namnteckning på 
titelbladet att läsa på lediga stunder. Kam
marjungfrun berättade för hvem som ville hö
ra på, att hon en gång i biblioteket- sett frö
ken lägga in en biljett i den bok hon hemtat 
för Erik Hansons räkning, men det var kan
ske en historia, som flickan satte ihop till hämd 
för örfilarna, som hon hade fått af sin herskar- 
inna; ingen trodde på den. Men då grefven
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en kort tid derefter ånyo, utan någon känd an
ledning, bytte om skogvaktare och Erik Hanson 
flyttade till nästa socken på andra sidan Kul
lasjön, väckte det ett visst uppseende i trakten.

Nu började grefve Gösta, som nyligen åter
kommit från Skottland, göra täta besök på 
Hillerum, för frökens skull, det sades allmänt. 
Men när hans hvita ridhäst syntes längst bort 
i allén, kunde man nästan vara säker om att 
Stephanie släppte allt hvad hon hade för hän
der, tog en bok och rymde ut i parken, som 
låg åt andra sidan. Om man letade aldrig 
■så, kom hon ej till rätta; hon hade ett göm
ställe uppe i den gamla linden, der ingen kun
de se henne, och der läste hon i god ro ända 
till det blef supédags. Hennes föräldrar voro 
deremot så mycket artigare mot sin unge släg- 
ting, och det var alldeles tydligt att de ej 
skulle gjort några svårigheter vid ett frieri.

Kom så dödsfallet, begrafningen och allt 
elände med uppsägningar, hotelsebref och dylikt. 
Stéphanie sörjde sin far med en gränslös häf
tighet; man måste med våld slita henne från 
hans kista. På begrafningsdagen syntes hon 
ej. Under den närmaste tiden höll hon sig 
snest ihne på sitt rum, der grefvinnan gjorde 
•täta besök, och vid sådana tillfällen hörde man 
Menna senare tala så högt och häftigt som hon 
aldrig brukade. Grefve Gösta var den ende 
.gäst, som togs emot, men han kom vanligen
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ridande en gång om dagen och hade långa, 
ifriga öfverläggningar med sin tant i enrum,. 
Efter ett par månaders förlopp, då ångesten? 
på Hillerum stigit till sin höjd, började nå
gonting slappt och liknöjdt lägga sig öfver 
Stéphanies hela Amsen; hon kunde sitta i ett 
soffhörn och stirra framför sig hela dagen ocfe 
gick ej ens när Gösta kom. Och så eklatera- 
des till sist förlofn ingen.

Följande söndag voro damerna på Hillernm- 
i kyrkan föremål för många nyfikna blickaiA 
Grefvinnan satt bakåtlutad med sin vanliga 
förnämt tankspridda min, fröken der emot tycktes 
ej förlora ett enda af prestens ord, och ert 
gång, då hon reste sig upp från sin nedböjda 
ställning, hade hon gråtit. I kyrkdörren hörde
man grefvinnan säga till sin dotter med ett- 
nästan ömt tonfall:

»Dn har väl inte frusit i kyrkan? Det 
är kallt.»

Det var första gången någon hört henne 
kalla sin dotter du.

Men då hon i släden ville svepa om henne- 
sin pelskappa, sköt fröken Stéphanie den un
dan nästan med afsky. —

Man hörde och såg mycket litet af Hille- 
rumsdamerna under det år som nu kom. Sor
gen och derefter bestyret med utrustningen, 
gåfvo dem lämpliga förevändningar att draga.
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sig ifrån allt sällskapslif. Bröllopet var ut
satt till den 21 september.

Om förhållandet de förlofvade emellan hör
de man ingenting. Då man någon gång såg 
dem ute tillsammans, fans ingenting att an
märka. Men grefven såg kanske ej så lycklig 
ut som en fästman bör. Och den hämdgiriga 
kammarjungfrun svor sin salighetsed på, att 
fröken ej tyckte ett grand om sin trolofvade; 
hon hann knappt komma in i sitt rum om 
qvällarna, förr än hon strök af sig förlofnings- 
ringen, och sedan kom den ej på igen förr än 
då det var dags att gå ner till frukosten. Icke 
en enda natt hade den suttit på hennes finger 
sedan hon blef förlofvad.

Dör jagten tycktes hon ha förlorat all smak 
sedan fadern dog. Ett par gånger hade hon 
skjutit till måls med pistol nere i parken; det 
var allt. Afven läsning hade blifvit henne 
motbjudande; man såg henne nästan aldrig an
nat än med en och samma bok i handen; och 
det var Werthers Leiden. Lusthuset var nu
mera hennes favoritställe; dit ner gick hon 
ofta om qvällarna ensam, sedan det blifvit 
mörkt, fastän grefvinnan påstod att det ej var 
comme il faut; om sommaren dref det ju så 
mycket folk omkring stränderna, och just ne
danför lusthuset hade man ett par gånger sett 
en främmande ekstock ligga. Men dessa fö
reställningar gjorde ingen verkan; Stépha-
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nie handlade som vanligt efter sitt eget huf- 
vud. —

Tillredelserna voro färdiga. Brudklädnin- 
gen, silfverbrokadoch Valenciennes-spetsar, var 
hemkommen från Paris jämte ett par karton
ger orangeblommor, sockenkyrkan var klädd 
med löf till den förestående högtidligheten, 
musiksällskapet i närmaste stad, förstärkt med 
en utvald kör af skolbarn, hade inöfvat en 
motett af Pergolese och en hymn af Bach att 
sjunga från orgelläktaren, ty grefvinnan ville 
ha alltsamman så mycket som möjligt på pa- 
rismanér. Brudgummen väntades klockan två 
på middagen.

Yid åttatiden på morgonen gick grefvinnan 
in till sin dotter för att hjelpa henne med 
några förberande toalettbestyr. Men hennes 
kammare var tom och sängen var icke rörd. 
Allt var i den bästa ordning i rummet. På 
det lilla bordet framför hvilsoffan låg nya 
testamentet uppslaget och bredvid detta Sté- 
phanies förlofningsring.

Grefvinnan öfverfölls af en stickande oro, 
hon sprang ur rum i rum, men då hon ingen
städes fann sin dotter, skickade hon ut hela 
sin tjenareskara att leta efter den försvunna. 
Sjelf hastade hon, barhufvad och ännu i peig
noir, till parken, följd af ett par tjenarinnor. 
Efter en stund hörde dessa sin matmor uppge 
ett gält anskri; det kom från udden. De skyn-
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dade dit och funno grefvinnan afsvimmad vid 
foten af ett träd. Några steg derifrån syn
tes en egendomlig grupp. Stéphanie satt på 
marken med ryggen stödd mot en af lusthu
sets pelare och ansigtet vändt mot sjön. I 
hennes knä, med hufvudet stödt mot hennes 
venstra arm, hvilade den unge skogvaktaren; 
hans ansigte var oskyldigt och leende som ett 
barns. Begge voro döda, skjutna midt igenom 
hjertat. Hennes högra hand höll ännu pistolen.

Blodspår ledde till en björk litet längre 
ner åt stranden Troligen hade hon skjutit 
honom der nere och släpat honom upp till 
lusthuset, innan hon lossade det andra skottet 
mot sig sjelf. I björkens bark hade de ristat 
sina, initialer, stora, trotsiga bokstäfver, ännu 
blödande af trädets saf, och derunder bröllops
dagens datum; den hemska tilldragelsen hade 
således egt rum efter midnatt.

Nere vid stranden stod samma ekstock, som 
man förut under sommaren ett par gånger sett 
landa vid udden.

Lusthuset låg snöhvitt i den bleka, höst
liga morgonsolen som ett grafkor; det susade 
sakta i furornas toppar, ett och annat gulna dt 
löf seglade genom luften, och i björkens grenar
qvittrade en liten fågel några klagande toner.

# *
*

De inristade initialerna äro nu svarta och 
ha växt ut på samma gång som barken, så att
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nu äro de ännu större, ännu mera utmanande. 
Grefve Gösta ville låta hugga ner trädet, men 
hindrades derifrån af den sörjande modern.

Hvarje år, då den 20 september kommer, 
går enkegrefvinnan ensam ut i gamla parken, 
som hon annars aldrig beträder med sin fot. 
Hon stannar der från klockan elfva på qvällen 
till inemot dagningen, och när hon kommer 
tillbaka derifrån, ser hon så gammal ut, som om 
hundra vintrar susat fram öfver hennes hj essa.

Grefve Gösta besöker aldrig parken nume
ra, sedan han några år efter Stéphanies död 
gifte sig med en aflägsen slägting. Han är 
en ovanligt verksam man, outtröttlig att ar
beta för sin familjs, godsets och ortens bästa; 
men ibland, då omsorgerna för dagen lemna 
honom i ro, i synnerhet midt under ett sam
tal om likgiltiga ämnen, ser man huru spän
stigheten i hans drag ger efter och det kom
mer ett uttryck öfver ögonbrynen, som erinrar 
om, att det är han som på årsdagen af den 
fasansfulla tilldragelsen på det gamla lusthu
sets vägg skrifvit den engelske skaldens ord:

»Ett dystert minne, en sorg som slår 
Sin skugga öfver all glädjen vår — — —
O den tauken skall stå midt i fröjdernas brus 
Som en naken gren emot grönska och ljus;
Sin värme solen förgäfves den ger,
Den kan le i dess glans, men den blommar ej mer.»

1882.
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örrarna ut till perrongen voro ännu ej öpp
nade. Jag svor litet inom mig öfver att 
jag gifvit mig af ner till stationen för 

tidigt. Hvad var att göra? Jag slog mig ner 
under den stora jernvägskartan .på väggen och 
började se mig omkring. Det var skumt som 
vanligt i första klassens väntsal. Ett och 
annat sömnigt stadsbud här och der, bevakan
de en kappsäck eller några paket, en rutig 
engelsman i ett hörn, orörlig som om han va
rit af papiermäché, två gymnasister, som be
traktade fotografimontren framme vid fönstret, 
brådskande steg af stationskarlarne utanför på 
perrongen, ett svagt skrammel af kaffekoppar 
inifrån buffeten — eljest öde och tyst. Men 
så var det också midt i den döda säsongen.

Jag tillslöt ögonen och försjönk i den dofva 
'Weltschmerz-stämning, som är så naturlig, då 
man sitter ensam och väntar på något tråkigt 
och till på köpet blifvit väckt för tidigt. Jag
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började finna, att det var en dum idé af mig 
att fara och helsa på min vän der nere i Tum- 
batrakten. Jag hade redan gjort upp för mig, 
att jag naturligtvis ej skulle träffa honom 
hemma och att det var bättre att gå hem igen 
och krypa till kojs — då väcktes jag ur mina 
betraktelser af en hviskning i min närhet.

Jag såg upp, helt yrvaken. På soffan, der 
jag satt, hade två personer slagit sig ner, en. 
ung dam och en uniformsklädd herre. De af- 
ficierade mina näthinnor på ett högst slött och 
flygtigt sätt och det svaga intryck, de gjort 
derpå, väckte just inga tankar i min halfsof- 
vande hjerna. Jag blundade igen, och det 
fast jag sett tillräckligt för att veta, att hon 
var vacker, mycket vacker.

Snart hörde jag åter en hviskning, och nu 
vaknade jag på fullt allvar. Hvarför hviska- 
de de? frågade stockholmaren inom mig -— 
stockholmarne äro nyfiknare än hela det öfriga 
menniskoslägtet, det är nu en känd sak — 
livarför hviskade de?

Jag rätade upp mig och betraktade dem. 
Det var ett ungt vackert par; de fortforo att 
hviska, och de togo ej ögonen från hvarandra. 
Var det derför att de trott mig sofva, som de 
valt min soffa? Yar här någon kärleksintrig 
i faggorna?

Hon var vacker, med ett litet rundt ansig- 
te, klara mörka ögon och en friserad ljus lugg
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sommartoalett i- litet skrikande färger, suflett- 
liatt med ett helt lass röda plymer och gants 
de Suède ända upp till armbågarna; i ena 
handen en kolossal rosenbukett. Han hade en 
regelbunden, litet fadd profil och var lik John 
på rakstugan vid Hamngatan, der jag brukar 
raka mig, men hade mycket större mustascher. 
Yar det ett förlofvadt par? Nej, han hade in
gen ring. Och ändå böjde han sig fram så 
otillåtligt nära, då han talade till henne, och 
hon förändrade ej en min, då han ett ögonblick 
lade sin hand på hennes!

Alla mina slumrande novellistinstinkter ha
de vaknat. Jag drog upp en morgontidning 
och låtsades läsa, allt under det att jag då och 
då till det intressanta paret skickade en blick, 
som borde ha förrådt mina fiendtliga afsigter.

Men tyvärr! knappast hade jag hunnit kom
ma i den rätta observatorsstämningen, förr än 
löjtnanten reste sig upp och gjorde min af att 
taga afsked. Den unga damen lossade — obe
märkt, som hon trodde, den olyckliga! — en 
ros ur sin bukett och öfverlemnade den till sin 
beundrare. Han tryckte hennes* hand, minst 
tre sekunder för länge; i nästa ögonblick var 
han borta.

Knappast hade jag hunnit svälja min miss
räkning och stoppa ner Dagbladet igen, förr 
än en undersätsig medelålders herre kom in-
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rusande, belastad med en hel massa kartonger, 
sjalar och andra fruntimmersartiklar. Han 
styrde kurs rakt på min sköna okända, befriade 
sig från sin börda, torkade svetten ur pannan 
och sade så högt, att jag kunde höra det:

»Här är jag nu ändtligen. Stackars Ada, 
har du väntat på mig?»

»Äh, högst obetydligt, en halftimme åtmin
stone», svarade stackars Ada i allt annat än 
älskvärd ton. »Jag förstår inte, att du kun
nat lemna din hustru ensam i en väntsal så 
länge. »

Hans hustru ! Historien var intressantare 
än jag förmodat.

»Jag fick vänta hos din modehan dl er ska», 
sade den äkta mannen i ödmjuk ton. »Och 
för resten har ju ingen tagit bort dig.»

Hon svarade endast med ett leende, som 
den stackars mannen naturligtvis ej förstod; 
jag förstod det så mycket bättre. Nu ringde 
klockan, dörrarna öppnades och hvar och en 
skyndade att försäkra sig om en plats i vag
narna.

Glenom tillkomsten af en tredje person i 
det intriglustspel, hvars första scen jag be- 
vitnat, hade den omtalade novellistinstinkten 
hos mig stegrats ända till passion och jag före
satte mig att till hvad pris som helst skaffa 
mig plats i samma kupé som det äkta paret. 
Men närsynt som jag är, var jag nog olyck-
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lig att tappa bort dem i trängseln; förgäfves 
spejade jag. efter den unga fruns röda plymer. 
Slutligen måste jag för att komma med tåget 
kasta mig in i den enda vagn, som ännu ej 
var stängd, och vann till belöning för mina 
ansträngningar åtminstone den fördelen att få 
vara ensam.

Jag sträckte ut mig på soffan och tände 
•en cigarr, men den ville ej smaka. Lyckligt
vis hade jag försett mig med intressant res- 
lektyr; men den upptäckt, jag nu gjorde, att 
jag tagit orätt bok, var just ej egnad att hjel- 
pa upp mitt lynne, Och till på köpet var det 
»Qvinnan» af Michelet, som slumpen gifvit 
mig till ressällskap; en bok, som alltid hört 
till mina antipatier och som jag nu i förargel
sen smått funderade på att kasta ut genom 
fönstret. Jag hade möjligen fullföljt detta nå
got excentriska infall, om ej i det samma £å- 
get stannat och konduktörens rop: »Liljehol
men, en minut ! » bragt mig till besinning. 
Dörren öppnades och hvem var det, som steg 
in, om ej min äkta man med de många hatt
askarna — nu dock utan dessa!

»Förlåt att jag stör», sade han med den 
beskedligaste ton i verlden,» men hustru min 
är ingen vän af cigarrök och jag måste derför 
rymma fältet.»

Han slog sig ner midt emot mig, rökande 
af alla krafter. Jag begagnade tillfället att 

Lundquist. 10
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ta hans yttre menniska i närmare betraktan
de. Han var, som sagdt, i medelåldern, kort 
till växten, men axelbred ocb med stora röda 
händer med svartaktiga naglar, som utvisade, 
att han var van vid något groft arbete. Hana 
anletsdrag voro långt ifrån intagande, tvärt 
om ytterst simpla och groft tillyxade och upp- 
hjelptes ingalunda af ett par röda, kortklipta 
polissonger, men det bottenärliga uttrycket i 
de små gråa ögonen och munnens välvilliga 
leende försonade i någon mån alla fel mot 
skönhetslagarna. För öfrigt kunde jag ej för
stå, hvar jag sett detta ansigte förr. Jag kän
de honom bestämdt. Jag hade haft något med 
honom att göra, det var säkert. Det sväfva- 
de för mig, att jag betalat ut pengar till ho
nom någon gång, men hvar och när? Kanske 
det var någon handlande från Stockholm?

Men kors, hvad jag var dum! Detta var 
ju en ypperlig anledning att inleda ett sam
tal och kanske få vidare upplysningar om hvad 
som väckt min nyfikenhet der inne i väntsalen.

»Ursäkta mig», sade jag i förbindlig ton, 
»ha vi inte sett hvarandra förr?»

Han hade lagt bort cigarren och höll re' 
dan på att somna, men spratt upp och såg 
mig midt i ansigtet för första gången sedan 
han kom in; de dåsiga dragen ljusnade och 
han utbrast i hjertlig ton:

»Nej, se doktor Behrmanl Nå, det var då
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riktigt roligt att få se doktorn. Tack för län
gesedan 1 Skall det bära af till Telj e?»

Teljel nu mindes jag alltsamman. Han 
var égaré af en frukt- och grönsakshandel i 
tokarnes stad, och j ag hade för fyra år sedan, 
då jag låg der och badade, hyrt mm af ho
nom och till och med druckit toddy ett par 
gånger med honom i hans syrénberså. En 
hjertans beskedlig karl för resten, och Berg 
var hans namn.

»Nej, inte precist», svarade jag. »An herr 
Berg sjelf då? På väg hem, kan jag förstå?»

»Ja, fruntimmersveckan börjar i morgon, 
och då får jag Iof att vara hemma och se till, 
att det intet fattas buketter. Hustru min och 
jag ha varit i Stockholm i affärer, hon för 
sina klädningars skull, jag för mina kålrötter. »

»Jaså, ni är gift?» frågade jag så oskyl
digt, som om detta var en fullkomlig nyhet 
för mig. Och det var det ju för öfrigt, ty för 
fyra år sedan var han icke gift. »Nå, jag 
gratulerar. »

»Ja, det är sannerligen att gratulera till», 
sade han med strålande uppsyn. »Isynnerhet då 
man har en sådan söt hustru som jag. I hela verl- 
den fins då inte hennes make, det svär jag på.»

»Så säga alla nygifta äkta män.»
»Men jag är inte nygift, jag har varit gift 

i två hela år och var inte mera kär i min 
hustru på vår bröllopsdag än jag är det i
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detta nu», försäkrade han med en ifver, som 
aftvingade mig ett leende. »Ja, jag säger så 
till doktorn», fortfor han, »för doktorn var 
alltid så hygglig och nedlåtande, när doktorn 
hyrde gröna kammaren af mig för några år 
sedan, och jag tyckte alltid, att det inte gick 
an annat än att vara som en öppen bok, när 
man talade vid doktorn. Med mig är det på 
det sättet, att jag visst inte annars är myc
ket talför af mig, utan tvärtom helst behåller 
mina enfaldiga tankar för mig sjelf, men då 
det blir fråga om min lilla Ada, då kan jag 
inte tiga. Hvaraf hjertat fullt är, deraf talar 
munnen. »

Och nu följde ett det mest entusiastiska 
loftal öfver Adas många förträffliga egenska
per, som under andra förhållanden skulle ha 
varit odrägligt att åhöra, men som nu, då jag 
sammanstälde det med den scen, jag i väntsa
len bevitnat, ej - saknade sitt intresse.

»Om doktorn kände henne», sade han till 
slut, då jag trodde, att alla vackra epitet i 
språket voro uttömda, »skulle han bestämdt 
tycka, att han aldrig förr sett ett sådant fint 
fruntimmer. Och det är visst och sant, att 
nog passade hon bättre till att prima som gref- 
vinna i ett af Stockholms gentilaste palats 
än att sitta 'inspärrad i våra fem små rum 
i Telje som hustru åt en trädgårdsmästare — 
för något annat är jag ju egentligen inte. Och
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ibland kommer det verkligen öfver mig nästan 
som samvetsqval öfver att jag friade till den 
Gruds engeln, som väl kunnat göra ett tusen 
gåfiger bättre parti.»

»Ni hade således många medtäflare att öf- 
vervinna?» frågade jag.

»Nej, det hade jag just inte ändå. Se, flic
kan var fattig som en skåpråtta, hon kom till 
Telje en sommar som sällskapsmamsell åt en 
gammal friherrinna från Skåne. Det var i 
min bod jag gjorde hennes bekantskap, då hon 
kom för att köpa blommor och grönsaker åt 
sin matmor. Nog var det många, som svär
made omkring henne på promenaden, men fria
re tror jag ändå inte att hon hade någon; nu 
för tiden är det ju bara penningarna, som gälla 
något, när det är fråga om giftas, men sådant 
behöfver jag inte tänka på, gudskelof. Och 
när se’n sommaren var slut och friherrinnan 
skulle till att resa med sin sällskapsdam, så 
tänkte jag som så, att skulle jag nu säga adjö 
åt den flickan för alltid, så vore det så godt 
att jag rustade i ordning min egen grafkrans 
med samma. Och när hon dagen före resan 
kom in i ett ärende, så passade jag på, efter
som ingen var i boden, och frågade henne, om 
hon skulle kunna ta sig ut med mig till man. 
Inte trodde jag, att hon skulle säga ja, men 
jag ville ändå lätta mitt hjerta med att tala 
om hur det var fatt med mig. Hon bad om

\
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några timmars betänketid. På qvällen kom 
hon igen och då gaf hon mig sitt ja. Men 
hon ville, att bröllopet skulle firas snart, -så 
att hon måtte slippa resa ner till Skåne med 
friherrinnan. Samma qväll talade jag med 
en bekant familj i Telje, att de skulle ta min 
fästmö till sig, till dess vi blefvo gifta, fri
herrinnan måste resa utan Ada och tre vec
kor derefter var hon min fru.»

Det bief en paus i samtalet. Hvad skulle 
jag svara? Min första nyfikenhet var tillfreds-- 
stäld, den historia, jag hört, hade ej varit nog 
intressant att stegra mitt deltagande; jag lu
tade mig således tillbaka i mitt hörn och bör
jade betrakta de morgonfriska, leende Sörm- 
landsvyer, som skymtade förbi i kupéfönstret. 
Men grönsakshandlaren hade nu en gång fått 
talmaskinen i gång och det var ej lätt att 
hejda den. På de enstafviga svar, han fick 
af mig, måtte han till sist ha förstått, att jag 
ville vara i fred, ty han tystnade, tog den 
bok, jag lagt bredvid mig på soffan, och bör
jade bläddra i den med en fundersam min.

»Qvinnan!» sade han slutligen. »Jaså, det 
fins böcker om qvinnan — jo jo men, undrar 
inte på det. Hon är allt en konstig tingest, 
som kan vara mycket att säga om.»

Bläddrandet fortfor; det såg ut som om det 
varit något särskildt kapitel han letat efter.
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»Hvar kan man få köpa en sådan här bok 
oeh hvad kostar den?» frågade han.

Jag besvarade nöjaktigt dessa frågor.
»Det skulle allt vara roligt att läsa den», 

sade han, »men jag begriper den väl inte, kan 
jag tro.»

»Boken är dessutom af ringa värde», upp
lyste jag, »isynnerhet har den föga tillämp
ning på det praktiska lifvet, hos oss nordbor 
åtminstone. »

»Jaså, det var en annan sak», sade han 
och lade boken ifrån sig, »det vore just nå
gonting riktigt praktiskt i den der vägen, jag 
behöfde. Det borde finnas en ’Rådgifvare för 
äkta män' tryckt, liksom det fins ’Vägvisaren 
för resande i Sverige’ och ’Den praktiske blom
sterodlaren.’ Kan doktorn säga mig, om det 
fins någon sådan bok?»

Jag bekände min okunnighet i detta fall, 
men erbjöd mig att stå till tjenst med de råd 

,jag i egenskap af gammal fruntimmerskarl och 
menniskokännare ex professo kunde vara i 
stånd att gifva.

»Ja, se, det är inte någonting, som rör mig 
sjelf eller min hustru», sade han ifrigt, »för 
på henne fins ingenting att anmärka, men jag 
tänkte bara så der i allmänhet, att det nog 
kan vara många fall, då en äkta man kan be- 
höfva ett råd hur han skall uppföra sig mot 
sin hustru. Man kan ju till exempel anta, att
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det fins en nng fru, som har smak för nöjen 
till den grad, att hon — jag vill inte säga 
försummar hemmet, men ända — ja, ni för
står nog.»

Jag förstod — mer än han ville, tror jag,
»Om jag vore i en sådan mans ställe, hvil- 

ket nu aldrig kan komma i fråga med mig», 
fortfor han, »så sannerligen jag visste hur jag 
skulle bära mig åt. Säga nej, då hon vill ut 
och roa sig? Men då gråter hon, blir ond och 
kanske ovänlig mot sin man i flere dar. Låta 
henne få sin vilja fram? Men hvar skall detta 
sluta? Hur många år dröjer det, innan hon 
blir mätt på nöjen? Hurmycketpengarskall 
hon ha förstört? Och skall hon inte ta skada 
till både kropp och själ under de der tomma, 
verldsliga förströelserna? Och så är det en 
annan sak jag har funderat på: när en hustru 
vet, hur mycket hennes man pinas af att hon 
ständigt och jämt är utom hus, medan han är 
bunden vid sitt arbete, och att hon tänker på 
baler och klädningar i första rummet och på 
mannen i det andra, när hon vet det och än
då inte frågar det ringaste efter att ändra sitt 
uppförande — tror ni då, att hon verkligen 
är kär i sin man?»

»Det är omöjligt att besvara denna fråga 
utan att känna de personer den gäller», sva
rade jag.

»Den gäller inga särskilda personer», sade
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Berg och rodnade, då han sade detta — den 
hederliga, naiva själen! — »Jag tänkte bara 
så der i allmänhet —»

»I allmänhet är det inte möjligt att upp
ställa någon regel i det afseendet», svarade 
jag. »Som sagdt, utan att känna honom och 
framför allt henne, kan jag ingenting säga.»

Berg satt en lång stund tyst, förmodligen 
för att lemna mig tid att glömma det sista 
samtalsämnet. Efter att ha gjort en och an
nan anmärkning om det eller det stället, som 
vi foro förbi, om årsväxten, de höga kommu- 
nalutskylderna i städerna och kejsarens af Bra
silien besök i Stockholm, frågade han slutli
gen liksom utan all afsigt, hvart jag ämnade 
resa. Jag nämde ett landställe i närheten af 
Tumha station.

»Har doktorn mycket brådt att komma dit?' 
Ar det någon som väntar?»

»Nej, jag ämnar fara och öfverraska en 
vän; jag får väl ta skjuts vid stationen.»

»Ginge det inte an att följa med till Telje 
och äta en enkel middag hos oss? Det vore 
så roligt att höra, om doktorn'känner igen 
sig i min trädgård, som nu är alldeles omlagd, 
sedan doktorn bodde hos mig. Uppgående snäll
tåget i qväll är tämligen tidigt i Tumba, och 
nu är det ju så ljus^, vackra aftnar.»

Jag förstod mer än väl hvad som låg un
der detta anbud och antog det följaktligen, så
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mycket hellre som jag var fullkomligt herre 
öfver min tid och aldrig har någonting emot 
att kasta en blick in i andras familjeförhål
landen, en svaghet, som vi novellister ha ge
mensam med kaffesystrarna. Mitt jakande svar 
tycktes glädja min reskamrat. Vid Tumba 
steg han ur för att gå och förbereda sin hu
stru på middagsfrämmandet. Jag hade tändt 
en ny cigarr och fann mig väl der jag var; 
jag stannade således q var i rökkupén och Iof- 
vade att vid Södertelje station söka upp mitt 
blifvande värdfolk.

Ett ögonblick undrade jag, huru den unga 
frun skulle upptaga nyheten om detta ovän
tade påhäng, men antingen voro mina skrup
ler öfverflödiga eller också förstod hon myc
ket väl konsten att bemantla sin förtret, ty 
då vi träffades och jag blifvit presenterad, mot
tog hon mig med det sötaste småleende och 
iycktes vara helt förtjust öfver att jag ville 
göra deras hus den äran. De bodde nära ka
nalen i ett litet envåningshus, omgifvet af en 
ganska vidsträckt trädgård med drifbänkar och 
ofantliga blomsterqvarter. Rummen voro ej 
många, men inredda med en öfverraskandelyx 
ehuru ej i den bästa smak. Förmaket var ett 
stort rum med tjocka mattor midt i sommaren, 
blommig röd schaggmöbél, simpla vaser med 
gjorda blommor, oljetryck på väggarna och öf-
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ver soffan ett porträtt i kroppsstorlek af frun 
sjelf, klädd i stor baltoalett.

»Jag tror, att det är vackert, det der», 
hörde jag herr Bergs röst bakom mig. »Men 
så var det också dyrt, så det förslog.»

Jag gjorde den beskedlige token det nöj et 
att fråga hvad porträttet kostat och att finna 
fiet visserligen mycket vackert, men ej uppgå
ende mot originalet. Han småmyste och för
klarade, att detta också var hans mening.

Fru Berg hade gått in till sig för att byta 
ut resdrägten, och hennes man, som visst ej 
var någon sällskapskarl, tycktes vara ej så 
litet brydd öfver hvad han skulle roa sin gäst 
med. Lyckligtvis kom jag på det infallet att 
bedja honom visa mig trädgården, medan vi 
väntade på värdinnan och middagen. Forsla, 
get antogs med förtjusning. Han hade glömt, 
att j ag var blomstervän, och detta tycktes höj a 
mig ofantligt i hans aktning. Vi besågo allt, 
ända från potates- och morotlanden till drif- 
husets allraheligaste. Den hederlige trädgårds
mästaren blef nästan vältalig, när han kom in 
bland sina älsklingar, han tvingade mig att 
räkna huru många slags fuschier han hade, gaf 
mig en vidlyftig skildring af dracænornas ka
raktär och berättade utförligt en präktig aloës 
lefnadshistoria. I det innersta rummet, som 
var helt litet, stod blott en enda krukväxt, det 
vackraste törnrosex emplar jag någonsin sett
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hög och lummig och bokstafligen öfversållad af 
mörkröda, jättelika rosor, som i det lilla kyf
fet spredo en nästan bedöfvande doft.

»Här ser ni min stolthet», sade Berg och 
betraktade mig liksom i andlös spänning för 
att se hvilket intryck den prunkande skönhe
ten skulle göra på mig. »Det är en ros, som 
inte fins make till i Sveriges rike, det kan jag 
svära på. Det är egentligen en Camille de 
Bohan, men jag kallar henne Ada.»

Nöjd med den oförstälda beundran, mitt an- 
sigte säkerligen uttryckte, vände han sig till 
den s. k. Ada och glömde för en stund helt 
och hållet bort min närvaro. Han ryckte upp 
några ogrässtrån, som under hans Stockholms- 
resa vågat spira upp i krukan, nöp af ett par 
vissnade blommor och dito blad, kände efter 
om jorden var tillräckligt fuktig och slösade 
tusen ömma omsorger på sin favorit.

»Som sagdt var, jag kallar henne Ada», 
upprepade han, utan a,tt ta ögonen från törn- 
rosståndet. »Tycker inte doktorn att det är 
ett passande namn?»

Han gick några steg baklänges, lade ar
marna i kors och försjönk i stum beundran. 
Jag vet ej om det var hettan i växthuset eller 
någon påminnelse från hans hungriga mage, 
som väckte honom. Nog af, han for hastigt 
upp och bad mig för all del stiga in; midda
gen var nu säkerligen i ordning.
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Vi återvände in i matsalen, der värdinnan 
väntade oss i en toalett, som var öfverdrifvet, 
nästan löjligt elegant, men som klädde henne 
förträffligt. Hon var verkligen mycket vac
ker, när hon klängde sig fast vid den förtju
ste mannens hals, ruskade om hans polisson- 
ger lekfull som en liten kattunge, gaf honom 
ett par lätta slag på kinden och frågade, om 
han tyckte det vara förenligt med gästvän
skapens pligter att släpa doktorn med sig ut 
i trädgården midt i middagshettan.

»Det var på hans egen begäran», invände 
Berg. »Doktorn är blomstervän. Jag har vi
sat honom Ada.»

Den unga frun vände sig till hälften mot 
mig, lade hufvudet på sned, blixtrade med ögo
nen och sade med ett skälmaktigt leende:

»Nå, hvad tyckte ni om Ada?»
Jag svarade med den dummaste artighet, 

jag vet mig ha sagt i hela mitt lif, naturligt
vis med flit för att se haru den skulle bekomma 
henne. Hon sväljde den med välbehag och 
och tog min arm för att gå ut till middags
bordet.

Maten var dålig. Ehuru buljongen lät län
ge vänta på sig, var den ändå kall, steken 
var för knapt tilltagen och syltet till bakel
serna hade jäst. Den vackra Ada kunde ej 
undgåj att märka bristerna och ursäktade sig 
derför, dock helt en passant.
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»Jo jo, det märkes, att frun i huset varit 
borta på en resa», sade den äkta mannen och 
gaf sin hustru en öm blick.

»Ja, hvad det beträffar, gör det så litet 
till om jag är hemma eller borta», svarade 
hon vårdslöst. »Jag är visst ingen hushåller
ska.»

Det lät som om hon velat afskudda sig en 
orättvis misstanke.

»Fast ibland», fortfor hon, »kunde man nä
stan vara frestad att gå ut och ställa sig vid 
köksspiseln, bara för att få tiden att gå. Dok
torn, som är nog lycklig att vara stockholma
re, kan säkerligen inte ana, huru tråkigt det 
är att bo i Telje. Om sommaren, då badgä
sterna äro här, går det väl an, men Om vin
tern ja, då borde man ligga i dvala som 
flugorna. Läsa romaner blir tråkigt i läng
den, trefligt umgänge är här ondt om, att pro
menera är opassande och handarbeten får jag 
ondt i hufvudet af. Hade jag inte Stockholm 
så nära, vore här omöjligt att lefva.»

Under hela middagen var värdinnan för öf- 
rigt idel älskvärdhet såväl mot mig som mot 
mannen, men jag vågar dock påstå, att det 
egentligen var mig alltsamman gälde. Man
nen var tydligen ej van vid detta myckna solsken, 
det syntes på det af förtjusning, tacksamhet 
och förvåning sammansatta uttrycket i hans
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ansigte. Ibland sände han en vädjande blick 
till mig, som om han velat fråga:

»Hade jag inte rätt? Ar hon inte en 
engel?»

Efter middagen gingo vi in i förmaket, och 
nu kom familjens album fram, en väldig tin
gest i blå plysch med märken efter fingerän
dar på alla blad. Det var idel okända stor
heter, som här passerade revy. Midt ibland 
alla de beskedliga, borgerliga ansigtena väck
te ett par löjtnantsmustacher och dito epålet- 
ter min uppmärksamhet. Det kunde ej vara 
någon anna än kavaljeren från i morse. Sam
ma frappanta likhet med John på rakstu
gan.

»Hvem är detta?» frågade jag.
»En ung baron Verndorff, » svarade fru 

Berg helt likgiltigt.
»Son till friherrinnan, min hustru kondi- 

tionerade hos .som ogift», ifylde mannen.
»Kors, jag tycker mig precist ha sett det 

här ansigtet nyligen.»
»Det är inte gerna möjligt, eftersom han 

varit utomlands i flere år», sade Ada och vän
de om bladet.

Jag betraktade henne från sidan; icke en 
min var förändrad i hennes ansigte. Jag bör
jade på allvar beklaga den stackars trädgårds- 
mästaren.

Eftermiddagen gick tämligen långsamt. Den
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Tacbra frun kom snart nog under fund med 
att hon måtte ha misstagit sig på mig. Det 
var otacksamt af mig, jag medger det, att jag 
ej lät mig röras af det myckna besvär hon 
gjorde sig att utveckla sitt koketteris alla 
Unter, men jag hade många gånger förr sett 
dessa konstgrepp utföras både finare och be
hagfullare och jag började i mitt sinne räkna 
efter huru många timmar som återstodo, till 
dess det var dags att bryta upp. Värden 
blef allt mer och mer fåordig; förmodligen satt 
han och undrade hvad hans hustru gjort för 
intryck på mig. Andtligen nalkades dagen 
sitt slut och jag tog afsked. Fru Berg bad 
mig ej glömma bort dem, om mina vägar bure 
ditåt, men tonen var kylig, och jag förstod 
att hon sade det endast af artighet. Hennes 
man följde mig till stationen. Ingendera af 
oss var särdeles språksam; vi kände förmod
ligen bägge, att det var ett ord, som skulle 
sägas mellan oss, men som hade svårt att kom
ma fram. Andtligen fann jag på råd. Utmed 
kanalen hade hela flockar af yngre och äldre 
damer, förmodligen badgäster, slagit sig ner 
på sofforna och tycktes njuta sitt dolce far 
niente.

»Om jag förstår», började jag, »huru en 
hop fruntimmer — och deribland många hus
mödrar — kunna tillbringa en hel sommar 
vid en badort med att göra absolut ingenting !
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Förmodligen ha de i barndomen inte begag
nat samma förskrift som jag, ty der stod 
bland annat, att lätjan är moder till allt ondt. »

»Men det fins så många fruar, som aldrig 
fått lära sig någonting», invände Berg. »Och 
ha de inga barn till, så —»

»Så fins det mycket annat i hemmet som 
påkallar deras omtanke. Men det förstås, of
ta nog är det männens fel att fruarna äro få
fänga och odugliga; hade de blott alltid kraft 
att sporra dem till arbete, i stället för att 
kela med dem och underblåsa deras svagheter, 
skulle det se annorlunda ut i hemmen än det 
gör — och Södertelje skulle ha en hel hop 
badgäster mindre.»

Yi voro nu framme vid stationen. Tåget 
var färdigt att gå. Jag köpte min biljett och 
återfann min värd på perrongen med händer
na på ryggen och ögonen i marken. Han hade 
tydligen fått myror i hufvudet. Jag tackade 
för hans gästfrihet och räckte ut handen. Och 
fast jag är säker på, att han ej hört mina 
tacksägelser, gaf han mig med en beslutsam 
min ett handslag och sade ur djupet af sitt 
hjerta:

»Heder och tac-k!»
Han hade förstått mig.

Lundquist. 11
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Ett år eller något,mera hadeförgått och jag 
hade nästan glömt bort hela min oförmodade 
Söderteljeresa, då jag en vacker dag var nära 
att stöta tillsammans med Berg i ett gathörn. 
Yi gjorde sällskap ett stycke nedåt gatan. 
Jag tackade för längesedan och frågade hnr 
det stod till hemma.

»Jo, jag tackar som frågar», svarade han. 
»Hustru min mår bra.»

»Hon är kanske med i Stockholm?»
»Nej, tycker någon det, hon slipper inte 

från boden. Jag har inte haft annat biträde 
än henne sedan — låt mig se — ett år, tror 
jag. Någon nytta skall hon väl göra för sig. »

»Står er hustru i boden?» upprepade jag 
förvånad. »Ni menar väl inte, att hon med 
sina vackra hvita händer rifver i kålrotstun- 
norna och hinder ihop persiljebundtar för sex 
styfver stycket?»

»Just precist. Ja ja, i början smakade det 
inte så bra, och hon ville inte gerna syssla 
med annat än blombuketterna, men sådant va
rar ju bara en kort tid under badsaisonen och 
hvad skulle hon då -ta sig till hela vintern? 
Nej, jag hade satt mig i sinnet att hon 
skulle bli en riktigt duglig och arbetsam men- 
niska, och det jag vill, det drifver jag igenom. »

Han sade detta med en ton, som om han i 
hänsynslös viljekraft varit en ny Napoleon Bo-
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naparte. Han riktigt darrade af ifver. Jag 
kunde omöjligt låta bli att dra på munnen.

»Men är det inte oförsigtigt att utsätta sin 
vackra hustru för bodkurtis?» frågade jag. 
»Södertelje är om somrarna samlingsplats för 
en mängd lättsinniga och sysslolösa sprättar, 
som —»

»Har ingen fara», af bröt Berg grötmyndigt. 
»Jag har allt ögonen med mig och vet nog att 
skaffa mig respekt. Jag skulle inte råda nå
gon af der unga gloparne att prata några dum
heter, då finge de med mig att göra.»

Han var alldeles förändrad! Lammet var 
förvandladt till tiger. Kunde det vara möjligt, 
att det välvisa råd, jag engånggifvit honom, 
hade någon del i detta? Eller hade den slu
ga kokett, hvars lekboll den stackars mannen 
varit, genom någon oförsigtighet sjelf öppnat 
hans ögon? Jag måste öfvertyga mig om detta.

»Nå, hvad tycker er hustru om sina för
ändrade lefnadsvanor?» frågade jag.

» Hvad hon tycker om —? Hon måste tycka 
om det jag vill. Ja, i början prutade hon väl 
emot litet, men när jag satte p för alla baler 
och kaffebjudningar och sådant otyg och hon 
på det sättet småningom vande sig att inte 
sällskapa med någon annan än mig, tog hon 
slutligen skeden i vackra hand, och nu sitter 
hon i boden dagen i ända, och det gerna än
då. Det är en fröjd att se hur hon sköter
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kunderna. Aldrig har handeln gått bättre 
undan än nu. Boden är jämt full med folk, 
gräddan af badsocieteten löper der ut och in. 
Men också har hon smak att binda buketter ! 
Maken får man inte i Stockholm. Doktorn 
skulle ha sett en, som hon satte ihop i förra 
veckan ! Ingenting annat än penséer och hvita 
törnrosor och ändå så vackert, så att man kunde 
vilja äta upp’et!»

»A propos törnrosor — hur mår Ada?»
»Ada blommar grannare i år än hon bru

kar, men jag vet inte riktigt hur det är fatt, 
hon har inte qvar sin Ijulliga doft och bladen 
vissna immerfort. Jag tror, att hon fått blom
ma för mycket; man skall gallra ut ett visst 
antal knoppar, det mår hela växten bättre af. »

»Det är kanske någon mask, som fräter på 
rot^n?»

»Nej, dål Hon har fått vara för sjelfrå- 
dig, det är alltihop, men med litet strängare 
tukt hjelpes det nog. Sådant der förstår jag^ 
mig på.»

Och efter en paus tilläde han med ett trium
ferande leende :

»Och jag börjar också förstå mig litet smått 
på fruntimmer. Nu behöfver jag inte köpa den 
der boken.»

Dermed slutade vårt samtal. Jag var fram
me vid min bestämmelseort och tog afsked af 
den hederlige frukt- och grönsakshandlaren, som.
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î sista stunden påminte mig om mitt löfte att 
helsa på honom, om vägarna bure åt Södertelje.

Den stackars token! Hans splitternya karl- 
aktighet och fruntimmerskännedom tycktes mig 
vara en bra osäker borgen för ett lyckligt slut 
på hans äktenskapshistoria. Han hade alltid 
förefallit mig hälften rörande, hälften löjlig, 
men fast det löjliga hos honom numera tagit 
öfverhand, kunde jag dock ej annat än tänka 
på honom med ett visst intresse, och jag före
satte mig, att mitt löfte att »ej glömma bort 
honom» skulle bli af större betydelse än så
dana löften vanligen äro.

En tid derefter fick jag genom en af mina 
vänner höra talas om Berg och hans husliga 
förhållanden. Min vän hade tillbragt somma
ren i Telje och ofta köpt buketter hos den 
vackra trädgårdsmästarfrun. På alla mina 
frågor om henne fick jag endast de mest en
tusiastiska loftal till svar, hufvudsakligast 
gälde de hennes granna ögon och fulländade 
växt. Det var ack! och o! i oändlighet. Om 
mannen visste han att förkunna, att han var 
en riktig hustyrann. Aldrig unnade han sin 
unga lefnadsglada hustru ett nöje, och så snål 
han var mot henne sedan, en riktig Harpagon! 
Hennes vackra tolaetter, hvarmed hon ännu 
stoltserade innanför disken, voro öfverlefvor 
från flydda, sällare dar. Förr hade hela sta
den tyckt synd om honom, ty hans fru var
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ändå, säga hvad man vill, bra olämplig som 
hustru för en man i hans ställning; men nu: 
hade bladet vändt sig: alla beklagade den 
stackars fru Berg, som ändå satt så tåligt i 
hoden från morgon till qväll och log mot alla 
lika vänligt. Hon var alldeles för fin och vac
ker att stängas in bland kålrötter och potates. — 

Så gick åter en tid, visst halftannat år, 
tror jag. Jag skulle resa ner och jula hos 
slägtingar i Östergötland och hade tagit mig 
ledigt redan fyra, fem dagar före helgen. När 
jag reste på morgonen, var det ett Herrans 
väder och jag tvekade en lång stund, innan 
jag beslöt mig för att stiga in i kupén, ty 
det artade sig till snöstorm och vi hade de 
säkraste utsigter att bli qvarsittande någon- 
städes på vägen. I förhoppning att vi ändå 
alltid skull kunna hinna fram till Norrköping, 
innan banorna voro igenyrda, begaf jag mig 
på väg, men mina förhoppningar hade tyvärr 
varit alltför sanguiniska; redan vid Södertelje 
station förkunnade konduktören ' ett uppehåll 
på ett par timmar; banan var ej klar söderut. 
Jag tänkte efter om jag ej hade någon bekant 
att söka upp i staden och kom ihåg min he
derlige Berg. Yägen till hans hem hittade 
jag af gammalt. Jag gick in i boden, i den 
förmodan att jag der skulle träffa båda ma
karna. Men jag bedrog mig. Entjockmadam 
med blåfruset ansigte reste sig upp bakom
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disken, när jag inträdde; för öfrigt var boden 
tom. Jag frågade eftei herr Bergochficktill 
svar, att han var utgången.

»Är det bekant om fru Berg är hemma och 
kan träffas?» var min nästa fråga.

•»Fru Berg!» upprepade den tjocka mada
men och stirrade på mig som på ett underligt 
djur. Derefter stämde hon upp ett hest skratt, 
skakade på hufvudet och sade:

»Nej, hon är visst inte hemma.»
Detta stötte på mysterier. Jag begärde 

ett äple och en knif och slog mig ner i en 
soffa bredvid disken. Jag skalade mitt äple 
mycket långsamt i afvaktan på ett nytt upp
slag. Det dröjde icke länge, förr än menni- 
skan med det blåa ansigtet lät upp sin mun.

»Herrn måtte visst vara resande», sade hon.
»Ja, jag är stockholmsbo.»
»Kunde mest tro det. Men läser ni inte 

tidningarna i Stockholm?»
»Ähjo,. visst — hur så?»
»Jo, för om herrn är bekant med fru Berg, 

kan jag inte begripa, att herrn inte känner 
till att hon har rymt från hus och hem för 
flere månader sedan.»

»!Rymt 1 »
»Ja, det har stått i bladet. Vänta, jag 

har visst den der lappen q var —»
Och hon tog upp ur sin ficka en stor, flot

tig sedelbok, ur hvars gömmor hon letade fram
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ett tidningsurklipp, som bar spår efter att ha 
tummats af många händer. Hon räckte mig 
det och jag läste:

»Ingen dag går förbi utan att man hör ta
las om de mest upprörande exempel på huru 
föga äktenskapets helgd respekteras af de så 
kallade bättre, bildade klasserna. Helt nyli
gen har en ung vacker trädgårdsmästarefru 
B. i den lilla staden S. — beryktad för sina 
kringlor och sina tokar — förledd af en ’baron’, 
med hvilken hon redan före sitt giftermål lär 
ha underhållit en brottslig förbindelse, skud
dat trädgårdsmyllan af sina små fotter och 
eehapperat till utlandet, dit hennes älskare 
rest förut. Till hennes ursäkt länder, åtmin
stone till en del, att mannen, som är en smul
gråt, behandlat henne på ett allt utom gentle- 
manlikt sätt. Det besynnerligaste i historien 
är att herr B. ej lär vilja höra talas om lag
lig, skilsmessa, utan väntar att den vackra få
geln snart skall komma tillbaka till buren ef
ter sin lilla utflygt i det fria.»

På tonen och citationstecknen omkring or
det baron kände jag igen, att notisen var häm
tad ur Fäderneslandets spalter. Jag hann 
knapt återlemna papperet till madamen, förr 
än dörren öppnades och Berg inträdde.

Men var det verkligen han? Hans förr så 
fylliga och rödletta ansigte var gulblekt och 
insjunket, polissongerna gråsprängda och ryg-
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gen lutande. Då han fick se mig, blef det för 
ett ögonblick Iif i de matta ögonen, han gick 
fram till mig, tryckte min hand och sade:

»Tack för sist, herr doktor. Hur står det 
till? »

Jag var alldeles förbryllad och tafatt nog 
att ej kunna hitta på annat svar än en fråga 
hur det stod till med herr Berg sjelf.

«Tack, inte riktigt bra», svarade han. »Jag 
har varit krasslig hela hösten. Jag har en 
ständig oro i kroppen och får aldrig sofva om 
nätterna. Vill inte doktorn stiga in och prata 
en stund?»

Jag trodde mig göra honom en tjenst med 
att säga nej, men han var envis. Vi gingo 
genom salen, icke in i hans rum, som jag tänkt, 
utan han förde mig in i sängkammaren. Ingen 
kunde se, att det ej fans någon fru i huset. 
Toalettbordet var belastadt med de otaliga 
små lyxartiklar, som pläga finnas i en kokett 
ung dams boudoir. På spegeln hängde en bro
derad morgonmössa och en kamkofta låg kastad 
öfver en stolsrygg.

»Jag sitter numera alltid helst här inne,» 
sade han och bjöd mig sitta ner i en soffa- 
»Nå, doktorn vet väl redan genom tidningar
na hvad som händt mig, sedan vi sist träffa
des? — Jag kunde tro det. Men tidningarna 
hade allt fått om bakfoten den gången, i som
ligt åtminstone. Först och främst är det en
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fördömd lögn att hustru min haft något ma
skopi med den der baronen, innan vi gifte oss. 
Det skall ingen få mig att tro. Tvärtom var 
det till en stor del för att komma ifrån hans 
näsvisheter som hon gifte sig med mig, det 
har hon sjelf sag.t mig. Hon ville inte resa 
ner till Skåne, der hon visste att hon skulle 
träffa honom, - och som hon ville vara en he
derlig qvinna, men inte kände sig säker på 
sig sjelf, antog hon mitt anbud som ett lämp
ligt sätt att bli honom qvitt. Sedan dess ha 
de aldrig råkats, det har hon heligt försäkrat 
mig, inte förr än nu i somras, då han var här 
som badgäst, och hade jag inte varit en sådan 
tråkig och otreflig krabat som jag är, hade 
hon nog aldrig brytt sig om att höra på hans 
artigheter. I ett fall hade tidningen rätt: 
hade hon haft en bättre man, hade olyckan 
aldrig händt. »

Jag påminte honom om det råd, jag en 
gång indirekt gifvit honom, och sade honom, 
att jag skulle vara otröstlig, om jag kunde 
tro, att det påskyndat hans olycka i stället 
för att förhindra den.

»Nej, rådet var nog bra», svarade han, »om 
jag bara hade kunnat följa det på ett förstån
digt sätt. Hade jag farit fram med lämpor 
och gifvit mig till tåls litet, hade det nog blif- 
vit helt annorlunda. När man är så klumpig 
som jag, skall man inte göra sådana der kin-
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tiga experiment. Men eftersom jag tar mig 
sj elf att skylla, är det inte mer än rättvist 
att jag försöker reparera skadan. Ännu är 
det kanske inte för sent.»

»Jag trodde, att er hustru var utomlands —»
»Tillsammans med sin älskare, kan jag tro; 

nej, det är just hvad hon inte är. Han är re
dan hemkommen igen. En af mina bekanta 
här i staden mötte honom i Stockholm härom
dagen arm i arm med ett fruntimmer. Han 
är nyss förlofvad; annonsen har stått i alla 
tidningar.»

»Och er hustru, hvar uppehåller hon sig?»
»I Köpenhamn för närvarande. Ser dok

torn, hon har en moster, som bor i Stockholm, 
ett otäckt gammalt stycke för resten, som har 
en handel med aflagda kläder vid Österlång
gatan. Ada har alltid haft en svaghet för 
den gemena käringen och helsat på henne 
hvar gång hon varit i Stockholm. Henne sökte 
jag genast upp, då det grufliga slaget drab
bade mig — jag trodde, att min stackars för
villade hustru tagit sin tillflykt till henne. 
Men så var det inte, och fast jag såg, att 
mostern hade reda på mer än hon ville låtsas 
om, kunde jag inte få ur henne något. Jag 
for ner till Malmö med första tåg, för att höra 
efter, om hon synts till der, och det borde hon 
väl ha gjort, om det burit af till utlandet. 
Ett par dar sprang jag som en galning omkring

*
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och frågade efter henne i alla vrår af staden, 
passade på vid alla tåg och ångbåtar, för att 
hindra henne att resa derifrån, och telegrafe
rade till höger och venster — det kostade 
vackra slantar — men ändå var jag lika klok 
som förut. Detektiverna visste heller ingen
ting. Jag for tillbaka upp till Stockholm och 
gick än en gång till Adas moster. Jag såg, 
att det var folk i boden, och derför gick jag 
in gårdsvägen. Käringen kom och öppnade för 
mig, och när hon såg att det var jag, rusade 
hon till ett bord och ryckte åt sig ett öppet 
bref, som låg der. Jag begrep nog att det 
var från Ada, och det sa’jag henne också. Nu 
hade jag ju alldeles klart för mig, att hon 
visste hvar min hustru var, och jag föresatte 
mig att inte gå derifrån, förr än jag också 
fått veta det, om det skulle kosta mig aldrig 
så mycket. Jag bjöd henne femtio riksdaler 
för att få läsa brefvet, men då skratta’ hon 
mig midt i synen. Jag försäkrade henne, att 
jag inte alls ville den stackars Ada något ondt, 
utan bara ämnade skrifva och tala om, att 
jag förlät allting, endast hon ville komma hem 
igen; och när mostern till sist förstod, att jag 
verkligen menade som jag sa’, gick hon in på 
att säga mig Adas adress på vilkor att jag 
betalade henne 200 riksdalar och lofvade att 
bara skrifva, inte resa efter hustru min, för 
hon visste, att Ada för ingen del ville se mig

4
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mer. Hon fick pengarna och jag fick adressen. 
Jag gick genast till hotellet och skref ett långt 
href till Ada, så vänligt jag kunde, det kan 
jag försäkra doktorn; och när en vecka gått, 
utan att jag fått något svar, skref jag ett till 
och ett till och så har jag hållit på en lång tid. 
Inte en rad har jag fått till svar; antingen har 
hon inte fått mina bref, eller också vill hon, 
att det skall vara slut mellan oss för alltid.»

»Ni skulle således kunna ta henne tillba
ka, som om ingenting händt?» frågade jag.

»Ja, det är klart», svarade han och såg 
helt förvånad ut. »Det är ju redan slut mel
lan baronen och henne, och jag är säker på, 
att hon för längesedan ångrat alltihop, fast 
hon är för stolt att erkänna det. Och inte 
är det värdt för mig att vara styf och oförson
lig, då jag har felat sjelf. Jaghadeintevarit 
så oklanderlig i min vandel jag heller, då jag 
gifte mig med henne. Och stackars Ada hade 
nog inte så roligt i lag med mig, så att det 
fins allt förmildrande omständigheter. Men finge 
jag nu min lilla hustru tillbaka, Iskulle jag 
nog försöka bli annorlunda mot henne, så att 
hon inte skulle få någon lust att resa igen. 
Och den här historien blefve nog en nyttig 
Iexa för oss bägge.»

Jag steg upp för att gå. Tåget skulle kan
ske snart vara färdigt att fortsätta sin färd 
söderut. Han följde mig äfven denna gång ner

it
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till stationen. Under vägen bad jag honom, 
helsa på mig, om han kom till Stockholm, så 
att jag skulle få höra fortsättningen på hans 
historia, som väckt mitt lifligaste deltagande. 
Han lofvade mig det, och så skildes vi åt.

På flere månader hörde jag icke af honom. 
Men fram emot våren kom han en dag och sök
te mig. Han började se nästan förfallen ut. 
Håret hade icke varit klippt på mycket länge, 
skägget var tumslångt och kläderna oborstade. 
Han föll ner på en stol bredvid dörren och be- 
höfde hemta sig . en lång stund, innan hari kun
de tala.

»Det är bara skräp med mig nu för tiden», 
sade han. »Jag har inte gått längre än från 
Kungsbacken och hit och ändå är jag så pank 
— se, jag bor i Stockholm nu för tiden.»

»Har ni lemnat er trefliga bostad i Telje?»
»Ja, den var inte så treflig på slutet. Det 

blef dystert att gå ensam och spöka i alla de 
der granna rummen, som jag tyckte jag inte 
hade någon rättighet till, sedan hon var borta. 
Jag sålde gård och hela tutten och nu bor jag 
i ett litet rum vid Kungsbacken.»

»Ni har således uppgifvit edra förhoppnin
gar att er hustru skall komma tillbaka?»

»Ja, det har jag.»
»Ar hon qvar i Köpenhamn?»
»Nej då, hon har för längesedan gifvit sig
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af till Paris. ' Hon hade visst någon i sällskap, 
tyckte jag mig höra på mostern, men hvem det 
var, vet jag inte. Stackars Ada, jag är rädd 
att det går utför för henne.»

»Har hon inte skrifvit till er?»
»Nej då, tycker någon det — åhnej, hon 

är så stolt, så — och jag har också slutat 
upp med att skrifva till henne, då jag såg, att 
det gagnar till ingenting. Hon kommer nog 
tillbaka en gång, mina bref förutan, då hon 
inte har någon annan än mig att hylla sig till, 
och derhän går det nog. Det är visst redan 
ganska svårt för henne. Mostern talade om, 
att hon sliter ondt der ute. Honhar skrifvit 
och bedt att få låna pengar af käringen, och 
då är det knalt, det kan man begripa. Nog 
för att hon skulle kunna försörja sig på egen 
hand, hon har ju fått en sådan lärd uppfost
ran, hon kunde både franskan och engelskan och 
tyskan, men så der i ett främmande land, der 
man inte har några rekommendationer, är det 
väl svårt, förstås.»

Han lutade sig ner öfver sina knän och 
suckade tungt flere gånger å rad.

»Nu ville jag be doktorn om en sak», fort
for han. »Det svider i bröstet på mig, när 
jag tänker på att hon skall gå der ute och 
kanske både frysa och svälta, medan jag har 
fullt upp af allting. Jag har tänkt skicka
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henne litet pengar, men jag vet inte, hur jag 
skall få henne att ta emot dem. Allt hvad 
som kommer från mig bränner ju hennes fing
rar, det syns bäst på brefven; ocb i alla fall, 
så finkänslig och förnäm af sig som hon är, så 
lär hon inte vilja att jag vidare skall kosta 
ut mig för hennes skull. Jag har derför tänkt, 
att doktorn kunde ta styfrarna, slå in dem och 
skrifva på utanskriften, så kunde det ju hända 
att hon öppnade brefvet. Aldrig kan hon tro, 
att det är från mig, ty mig anser h'on ju för 
en girigbuk. Och om se’n inte ett enda ord 
stod ini brefvet, visste hon inte hvart hon skulle 
skicka penningarna, i fall hon ville bli af med 
dem, utan finge väl lägga dem åsido så länge, 
tills hon finge spaning på hvem som skickat 
dem, och då kunde de alltid vara henne bra 
till pass i nödens stund. Yill doktorn göra 
mig den tjensten?»

Jag ville naturligtvis foga mig efter hans 
önskan, och som han icke hade penningarna 
med sig, följde jag honom till hans bostad. Det 
var ett litet mörkt rum på nedre bottnen, möb- 
leradt med åtskilliga bohagsting från det gamla 
hemmet i Södertelje, bland annat Adas toilett- 
byrå och klädskåp med spegeldörr. I fönstret 
stod skelettet af en nästan nedvissnad törnros- 
buske. Knappast ett enda blad fans på dess 
taggiga grenar, och de som funnos hade gula 
fläckar.
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»Hvarför har ni sådant der skräp inne i 
ert rum?» frågade jag förvånad.

»Skräp?» upprepade han i vemodig ton. 
»Det är Ada.»

»Hon for illa under de der dagarna jag var 
nere i Malmö och här i Stockholm», fortfor 
han efter en stund, sedan han tvingat tillba
ka sin rörelse. »Då fick hon väl inte en drop
pe vatten. När jag kom hem, var det redan 
så godt som slut. Jag nändes inte kasta bort 
henne, och när jag flyttade hit, fick hon följa 
med som en påminnelse om att jag genom van
vårdnad har förspilt det bästa jag egde. Jag 
vattnar och spolar och pysslar om henne för 
att hålla Iif i henne till sommaren åtminstone, 
se’n kanske jag kan få flytta ut henne på kall
jord nà’nstans. Om den riktiga Ada kommer 
igen, vill jag att hon skall stå grön och frisk, 
hon tyckte alltid så mycket om henne.»

Han låste upp bordslådan och tog fram fem 
sedlar å hundra kronor hvardera.

»Det här räcker väl en tid », sade han. »Vi 
kunna skicka mera sedan.»

Pengarna lades in i ett kuvert. Jaghade 
under tiden skrifvit några-ord på ett papper och 
frågade honom, om jag fick lägga in det hland 
sedlarna. Han tog papperslappen och läste:

»Er man har åldrats tio år af längtan ef
ter er. Läs hans bref, om ni ej gjort det. De 
innehålla inga-förebråelser.»

Lundquist. 12
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»Nej», sade han, » då skulle hon kanske för
stå att pengarna ä’ från mig. Bäst att vi inte 
alls påminna henne om mig, så tror hon kan
ske att hjelpen kommer från mostern eller nå
gon annan. Hufvudsaken är att hon anser sig 
oförhindrad att använda pengarna.»

Och .dervid blef det. Brefvet afsändes. 
Fjorton dagar derefter gick jag till honom för 
att fråga om ingenting hörts af från Paris. 
Det var hans gamla uppasserska som öpp
nade för mig. Han låg till sängs och var 
mycket matt; han kunde knappast tala. Mitt 
besök tycktes glädja honom. Han berättade, 
att den läkare, han tillkallat, ej kunnat säga 
hvaraf han led.

»Det är väl ålderdomssvaghet», sade han 
med ett svårmodigt leende. »Jag är, förstås, 
bara fyrtitre år, men det här sista året har 
varit långt som tjugu andra.»

Dagen förut hade han satt upp konceptet 
till sitt testamente; han bad mig komma dit en 
dag i veckan för att bevittna dess underskrift. 
Hans hustru skulle ha alltsamman.

»Men om hon inte tar emot någonting?» in
vände jag.

»Nej, nej, det kan ju hända», suckade den 
sjuke. »Ja, då får doktorn ta hela subberten 
och förvalta det efter godtycke för hennes räk
ning; det han ju hända att hon en gång blir
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i behof af hjelp. Men säg henne inte då, att 
det är mina penpar. »

Under vägen hem gick jag och funderade 
på att skrifva ett href till fru Berg och upp
bjuda all min vältalighet för att förmå henne 
att vända om till Sverige, om ej för annat 
så för att skänka sin döende man några lyck
liga återseendets ögonblick.

Berg var så medtagen af grämelse och natt
vak, att det för mina ögon såg ut, som om 
han ej hade många dagar att lefva, och efter, 
som han nu ansåg det för höjden af sällhet 
att ännu en gång få återse den ovärdiga qvin- 
na, som bar hans namn, tänkte jag ett ögon
blick, att man borde göra allt för att bereda 
honom denna sista glädje. Men vid närmare 
eftersinnande slog jag denna plan ur hågen. 
Trots allt det beröm, den stackars öfvergifne 
mannen slösade på sin hustru — ofta mot bättre 
vetande, tror jag, emedan han anade, att. jag 
föraktade henne, och plågades deraf — insåg 
jag mycket väl, hvad slags andas barn hon 
var, att hon bedragit honom från första stun
den och ännu genom sin moster fortfor att föra 
honom bakom ljuset. Det fans således ej många 
sannolikheter för att hon skulle slita sig från 
det glada Iif hon antagligen förde i Paris och 
ila till den förorättade makens sjukbädd.

Följande lördag kallades jag att bevittna 
testamentet. Juristen, som satt upp det, och



180 LUNDQUIST.

hyresvärden, som skulle bli det andra vittnet, 
hade ännu ej anländt. Berg var något bättre 
så att han satt uppe. Vårbrytningen var för
bi, och den varma majsolen tycktes ha lifvat 
upp honom litet. Då jag kom, satt han och 
läste i en af sina gamla trädgårdsmästareböc
ker, kapitlet om slägtet Bosa.

»Det är för ’Adas’ skull», sade han och vi
sade med ett matt leende på den tynande väx
ten, som fortfarande stod i fönstret och bemö
dade sig att fånga upp de sparsamma solglim
tar, som trängde in i rummet. »Få se om jag 
inte får henne att lefva ändå. Till sommaren 
funderar jag på att hyra in mig på landet nå
gonstans, och då skall hon ut på kalljord. Se
dan är nog krisen öfver, och när Ada kommer, 
skall hon stå i blom, det lofvar jag.»

»När Ada kommer» var ett uttryck, som 
oupphörligt återkom på hans läppar. Han hyrde 
sitt rum på månad för att när som helst kun
na vara färdig att lemna det och flytta till 
landsorten med sin återkomna hustru. Tydet 
var hans plan. En liten aflägsen landsortsstad, 
der ingen kände dem, och der de skulle kunna 
börja sitt Iif på nytt. Han berättade, att han,, 
då tiden blef honom lång, brukade öppna lå
dorna i Adas byrå, der hon lemnat qvar en 
hel mängd linne och andra klädespersedlar, ta 
fram dem, vädra dem och släta ut dem; han 
hade till och med en gång skickat allt linnet
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pa tvätten, emedan det tycktes vilja, gulna. 
Allt skulle vara i ordning, då Ada kom — 
»och hon kommer nog, det är omöjligt annat, 
hon skall nog till sist inse, att hon inte har 
någon bättre vän än mig.»

Angående testamentet hade han kommit på 
andra tankar. Om han skulle dö, hvilket han 
alls icke trodde, ville han ej besvära mig med 
någonting; häradsköfding V., som satt upp det, 
hade åtagit sig allting, han hade fått Adas 
adress och äfven adressen på mostern, som skul
le kunna ge honom de upplysningar, han för 
öfrigt kunde hehöfva. Dessutom hade han sjelf 
■en kusin, som var hökare på Söder, och han 
skulle nog hjelpa häradshöfdingen med de prak- 

“tiska bestyren i händelse af ett dödsfall.
Nu kom häradshöfdingen, och vårt samtal 

afbröts. —
I början af juni anträdde jag en utländsk 

badresa, som skulle räcka ett par månader, 
och under de brådskande förberedelserna der- 
till hann jag endast göra ett helt kort afskeds- 
besök hos Berg. Han påstod sig vara mycket 
kry, men jag märkte, att medikamentbatteriet 
på nattduksbordet antagit en hotande nume
rär. Då han fick höra, att jag ämnade fara 
utomlands, frågade hon genast ifrigt, om jag 
skulle komma till Paris, och han blef helt ned
slagen, då jag svarade nej. Han anförtrodde 
mig, att han skickat ett penningebref till,
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hvarpå han låtit värden skrifva utanskriften, 
Ada hade i ett bref till mostern talat om, att 
hon från någon person, hvem kunde hon ej för
stå, fått en penningremiss, som räddat henne 
från att lida nöd, men nu, då sommaren till- 
stundade, hade flera af hennes elever slutat, 
och nu visste hon återigen ej hvad hon skulle 
ta sig till.

»Ser doktorn nu», sade han triumferande, 
»var det inte väl, att doktorn inte skref nå
got i brefvet. Då hade hon förstått alltihop 
och inte tagit emot något.»

Hans godtrogenhet var verkligen hjertskä- 
rande, och jag förkortade mitt besök så myc
ket som möjligt. Då jag tagit afsked och re
dan var vid dörren, ropade han mig tillbaka.

»Här skall doktorn få se något», sade han 
och höljde af en stor oljefärgstafla, som stod 
lutad mot en vägg.» Det här porträttet af 
Ada — det satt i vårt förmak, som doktorn 
mins — har jag haft borta till renovering än
da sedan jag flyttade hit till Stockholm, men 
nu har det kommit igen. Jag tycker att det 
är nästan vackrare nu än förr. Men så är 
det också en af de skickligaste artisterna som 
har haft det om hand, och skamligt dyr var 
han. Jag har funderat på att sätta ny ram 
på det; vet doktorn, hvad en sådan kan kosta 
och hvar jag kan få en, som är både gentil 
och billig?»-----------
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Jag återkom ej till Stockholm förr än i 
slutet af augusti månad. Sedan jag hunnit 
komma litet i ordning, gick jag för att helsa 
på Berg. Men till min stora förvåning fann 
jag ett för mig obekant visitkort på hans dörr. 
Jag ringde på, men ingen öppnade. Afven hos 
värden en trappa upp blef min ringning utan 
resultat. Berg hade troligen gjort allvar af 
sin plan att flytta ut på landet. För att 
möjligen få reda på hans adress gick jag till 
hans homme d’affaires, häradshöfding Y., som 
bodde ett stycke längre neråt Drottningatan. 
Här hade jag åtminstone den turen att träffa 
den jag sökte. Men min smärtsamma öfver- 
raskning blef stor, då han på min fråga efter 
Bergs adress svarade:

»Nya kyrkogården. Han begrafdes vid mid
sommarstiden.»

Dödsfallet hade kommit helt oförmodadt. 
Häradshöfding Y. visste af ingenting, förr än 
allt var förbi. I samråd med den aflidnes ku
sin, hökaren på Söder, hade han sedan realise
rat qvarlåtenskapen, och det var snart gjordt, 
ty redan vid sin afflyttning från Södertelje 
hade Berg förvandlat så godt som allt hvad 
han egde i kontanter och värdepapper. Allt- 
samman uppgick till litet öfver tretiotusen kro
nor, och som testamentet var i laglig ordning 
och inga anmärkningar kunde göras deremot, 
var det ingen annan råd än att öfversända arf-
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vet till enkaii, sedan omkostnaderna för begraf- 
ning ock juristens biträde blifvit fråndragna. 
Häradshöfding V. hade hos klädståndsfrun vid 
Osterlånggatan fått fru Bergs nya adress — • 
Monaco, hôtel de Russie — och efter en- tid 
hade han från arftager sk an fått ett högst brist
fälligt och oformligt qvitto, skrifvet i Bon-Mar
chés cabinet de lecture, enligt hvad papperets 
stämpel angaf, och först efter mycket besvär 
hade han lyckats få ett ordentligt och giltigt 
erkännande af penningarnas mottagande. Sedan 
hade han ej hört af henne.

•Jag hade den dagen kommit öfverens med 
några vänner att äta middag med dem på Stall- 
mästargården, och då jag inemot klockan fyra 
begaf mig till Adolph Rredriks plan för att 
fara med omnibusen och fick vänta på den, 
föll det mig in att ännu en gång gå och söka 
Bergs värd för att möjligen af honom få några 
närmare upplyåningar om hans hyresgästs sista 
stunder. Det var ju blott några steg att gå, 
och mina vänner, som äfven skulle fara med 
omnibusen, syntes ännu ej till.

Då jag ringde på en trappa upp i hu
set vid Kungsbacken, kom en gumma och öpp
nade. Det var samma gamla piga, som passat 
upp på Berg. Hon kände genast igen mig. 
.Hennes herrskap var icke hemma, de bodde på 
sommarnöje, och hon var ensam qvar i staden 
för att se efter våningen och vattna blommor-
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na. Men à propos blommor — vid bouppteck
ningen och qvarlåtenskapens försäljning hade 
man glömt eller ej brytt sig om en gammal 
halfvissnad törnrosbuske, som tillhört den af- 
lidne och som gumman nu tagit om hand; hvar 
skulle hon göra af den? Hökaren, herr Bergs 
kusin, hade ej velat ha den. Hon bad mig 
stiga in och se på den, om jag ansåg det värdt 
att kosta skötsel på den.

Det var Ada. Hon såg nu nästan ännu 
jämiperligare ut än i våras. Hon var afsku- 
ren ett stycke ofvanför roten och hennes enda 
lifstecken utgjordes af ett par spensliga, gul- 
bleka skott.

Jag fick en idé.
»Vet jungfrun hvar herr Bergs graf är?»
»Ja då, jag och patron och frun va’ ju med 

då han stoppades i jorden.»
»G-odt. Möt mig då vid Haga grindar i qväll 

klockan 7 och tag den här krukväxten med er. 
Jag skall betala er för besväret. Men glöm 
inte: precist på slaget 71»-------

Middagen på Stallinästargården var .mun
ter. Efter desserten slogo vi oss ner på ve
randan och hade redan profvat likörer af alla 
upptänkliga färger, då jag hörde klockan slå 
7. Jag hade lyckligtvis förberedt mina vän
ner på, att jag då måste bryta laget, så att. 
jag hade ej någon svårighet att bli dem qvitt. 
Vid Haga grindar stod gumman och väntade
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med krukan i famnen. Under den långa vand
ringen öfver kyrkogården — Berg låg i ett af- 
lägset hörn, långt bort åt Solna till — bad 
jag att få böra något närmare om dödsfallet. 
Men det var ej mycket den gamla pigan bade 
att berätta. Herr Berg bade varit klen ocb 
matt under hela juni månad, men plågor hade 
ban just aldrig baft Nog tänkte han på dö
den ibland, ty en dag hade han sagt till sin 
uppasserska, att när han lemnat detta jordiska, 
skulle hon försigtigt skära ut den målade du
ken ur den granna ramen, rulla ihop por
trättet och lägga det i hans kista. Och det 
hade hon också gjort. Han hade visst ej haft 
någon svår dödskamp. Dagen förut hade han 
hållit storstädning i toalettbyrån och det ha
de visst tröttat honom mycket, så att han knap
past orkade tala om qvällen, då hon var inne 
och bäddade. Morgonen derpå fann hon honom 
sittande död i samma länstol, der han sutit 
aftonen förut. Det hade förmodligen varit slag.

Yi voro nu framme vid grafven. Fastän en
dast .ett par månader gammal såg den redan 
o vårdad ut. Med tillhjelp af en trästicka gräf- 
de jag en liten fördjupning i kullen och satte 
ner Ada deri.

Så kom hon ändå ut på kalljord.
1879.
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å/r usiksällskapet Euterpe hade sin första 
I soaré för säsongen på Stadshusets festi- 

vitetssal. Stearinljusen i kronorna hade 
redan brunnit så länge, att piporna fått små 
ansatser till stalaktit-bildning; gymnasisterna 
sutto på sin vanliga plats, den långa, röda 
gradinen mellan kakelugnen och tamburdörren, 
och roade sig med att helt oförmärkt skicka 
en nypning »på posten» eller att hviska skol- 
pojkqvickheter till hvarandra om de anländan
de, som alla måste passera förbi dem. När 
lektor Petterson tågade in med sin dotter Han
na, den stora tjocka flickan, som aldrig fick 
dansa, derför att hon var så tung, berättade 
Kalle Hult för sina grannar, att hennes pappa 
härom dagen föreslagit stadsfullmäktige att 
lägga in stengolf i societetssalongen, emedan 
hans dotter alltid fick stickor i fotterna, när 
hon dansade på trägolf. Det blef ett fnissan
de utefter hela raden, allt efter som historien.
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fortlöpte. Efter lektorns kom stadens stor
sömmerska, fru Düring, med alla sina qvinliga 
biträden — det s. k. »hästgardet» —, hattma
kar Kull med familj — Hattkullen, Morkul
lan och de små Kullbyttorna — och alla fingo 
de sina speglosor efter sig. Om morkullan, 
som affekterade att vara mycket beläst, berät
tade Kalle Hult, att hon kommit in i bokhan
deln härom dagen och frågat efter Ipsons 
»Brand»; men »bokis», den spjufvern, svarade, 
att den ej fans inne, och frågade, om hon ej 
kunde ta Björnséns »Synnove Solbakken» eller 
Tengbergs »Axel och Maria» eller Bunegrens 
»Nadeschda» i stället. — Ja, de förhoppnings
fulla ungdomarne roade sig så godt de kunde, 
och det var också deras enda råd, ty ingen tog 
den ringaste notis om deras närvaro ; de defi
lerande damerna stirrade alla stelt framför sig 
på andra väggen; att skicka en hälsning eller 
ens en blick till den röda långsoffan, skulle 
ha ansetts som ett svårt brott mot etiketten. 
Men långsoffan tröstade sig lätt deröfver; den 
visste, att dess tur skulle komma om en stund, 
då dansen började, ty det var här, som i alla 
verldens öfriga småstäder, ondt om kavalj erer.

Kavaljererna utgjordes, oberäknadt gymna
sisterna, af handelsbokhållare — de hade all
tid de dyraste sidensarge-halsdukarna och de 
spetsigaste blankläders-skorna —, ett halft 
■dussin kanslister och landskontorister, ett par
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skolmagistrar och en löjtnant. Den sistnäm- 
de hade nu i tjugu år beklädt den ansvars
fulla posten att vara stadens ende löjtnant 
och sjelfskrifven dansanförare på alla »bättre» 
baler; han hade sett den ena flickgenerationen 
efter den andra rusa till reflexions-spegeln, då 
han gick förbi; han visste, att det ej fans en 
mamma i hela staden, som ej fantiserat om 
huru hon skulle vara klädd på hans bröllop 
med hennes dotter, och att han ej gift sig be
rodde endast derpå, att han ej kunde uthärda 
den tanken, att hela denna parterr af blom
mor, både de vördiga solrosorna och de små 
söta violerna, som nu vredo sina ansigten läng- 
tansfullt mot honom som sin sol, sedan skulle 
vända sig åt annat håll och låta honom van
dra sin bana fram bäst han gitte. Det var 
helt naturligt, att han skulle ha litet mera 
sjelfkänsla än de öfriga balkavaljererna, och 
medan dessa trängde sig tillsammans i salens 
nedersta hörn, som svarta får vid ett oväder, 
spatserade han ensam omkring bland damerna 
i salens öfre ände, som en tupp i en hönsgård, 
och månget litet hönshjärta stod alldeles stilla 
af bäfvande väntan på huruvida han skulle 
bjuda upp till dans eller bara helsa.

Det fans visserligen ännu en militär i sta
den, men han kunde icke räknas. Det var 
postmästaren och f. d. majoren, han som en 
gång varit »stadens jöjtnant», företrädare till
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den nuvarande. Han gick egentligen upp på 
soaréerna endast för att ondgöra sig öfver, hu
ru mycket sämre allting nu var arrangeradt 
än på hans tid, och för att prata tok med sta
dens jungfrur, som inemot hämtdags samlades 
i tamburen, lastade med sjalar, kappor och 
pälskängor, och han kallades derför gemenli- 
gen »tambur-majoren».

Det var blott få af damerna, som höllo sig 
ute i salongen; de flesta rymdes ännu i små
rummen. Det fäns två sådana innanför dans- 
salongen, de hade hvar sin utgång, prydd med 
röda ripsportièrer; de voro äfven sinsemellan 
förenade genom en dörr men fastän denna all
tid vid sådana festliga tillfällen stod på vid 
gafvel, hände det nästan aldrig, att någon fot 
beträdde tröskeln. Mellan de båda rnmmen 
existerade nämligen en sträng rangskilnad. Det 
högra, med sin gröna schaggmöbel och sin brtis- 
selmatta, användes uteslutande af »gräddan», 
hvaremot »vasslan» fick nöja sig meddetven- 
stra, der soffan och stolarna voro klädda med 
simpelt crétonne och ej så mycket som en bit 
yllematta fans på golfvet. Det högra rummet 
var mer än dubbelt så stort som det venstra, 
fastän aristokraternas damer ej voro hälften 
så många som packets, men om trängseln i 
«getternas» rum var aldrig så outhärdlig, hände 
det ej att någon af dem gick in till »fåren», 
huru stort svängrum dessa än hade. Det var
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en vanlig artighet, som i synnerhet användes 
af handelsbokhållarne, att, sedan de dansat 
med en af venstérns damer, föra henne mot den 
högra dörren, som om detta föll alldeles af sig 
sjelf, men det aflopp alltid ofelbart på samma 
sätt: den lilla slog en föraktfull knyck på nac
ken, tvingade sin kavaljer att vika af mot 
venster och sade: »Nej tack, in i lilla rummet, 
om jag får be!»

Högra rummets invånarinnor utgjordes af 
landtstatens damer, doktorns och kyrkoherdens, 
några som stodo i adelskalendern — de flesta 
från landet — samt fruar och döttrar till ett 
par af stadens köpmän, som voro taxerade till 
5,000 och deröfver — det venstra rummets allt 
det andra.

Klockan var redan inemot åtta, och ännu 
syntes ej skymten af någon tébricka. Man 
väntade på landshöfdingens. Lyckligtvis för
kunnade nu en viss oro nere vid dörren, att 
de voro i antågande, och strax derpå uppen
barade sig baronen och friherrinnan Ekesparre 
i dörren och bakom dem en hel skock långa, 
raka, svarta sammetsfröknar med bugtade näsor 
och förnämt glasartade ögon. Om de af stads
borna, som ej bevistat soarén, dagen derpå ville 
veta huru många af landshöfdingens fröknar, 
som varit uppe, frågade man alltid: »Nå, huru 
många alnar eksparrar var der?» Blef svaret 
9, visste man att endast tre stycken-gjort so- 

Lundquist. 13
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cieteten den äran, men svarades 18, så hade 
de varit med alla sex.

Nn kom tébrickan i farten Den kringbars 
af Malla Stenbolm, stadens privilegierade té- 
brickbärerska. Hon skötte äfven ett annat 
yrke af mera mystisk art och hade en titel, 
den enda som ej kan nämnas i hyggligt säll
skap. När en större bjudning var i faggorna 
och man behöfde hennes hjelp, vågade man så
ledes ej söka upp henne midt på ljusa dagen 
eller ens skicka sin jungfru till henne; det 
skulle då genast heta med ett litet betydelse
fullt leende: »Fru den och den har haft hud 
hos Malla Stenholm». Sådana ärenden måste 
alltid uträttas per lokalpost.

Som endast damerna fingo té, var serverin
gen snart undanstökad. Sedan landshöfding- 
paret med alla de 18 alnarna intagit sina re
serverade platser i soffan och emmorna mellan 
dörrarna till smårummen och fått solfjädrarna 
i gång, kunde den musikaliska underhållnin
gen börja när som helst.

De små svaga försök till konversation, som 
försports, tystnade småningom, under det en 
vaktmästare fälde upp flygeln; slutligen hörde 
man endast löjtnantens röst, och äfven den dog 
bort, då musikdirektör Hallongren kom fram- 
trippande, åtföljd af två massiva fruar, som på 
vägen fram till pianot ifrigt pratade och skrat
tade och fryntligt visade hvar sin rad bländ-
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hvita löständer; hvad de sade bvarandra var 
just ingenting att skratta åt, men man måste 
väl visa själsnärvaro. Någon blyghet kunde 
för öfrigt ej gerna komma i fråga, ty både 
borgmästarinnan och fru Hammel voro så vana 
vid att uppträda, de brukade ju alltid låta 
höra en ouverture à quatre mains vid hvarje 
soaré, antingen »La gazza ladra» eller »Titus» 
«lier »Ifigenia». De slogo sig ner och drogo 
af sig handskarna; direktören rättade beställ- 
samt på ljusen, slog upp noterna och stälde 
sig i position för att vända bladen. Ett mun
tert anslag i en glad tonart. Det var »La gazza 
ladra», som var i tur. Allas ansigten klarnade. 
Man hade ett ögonblick befarat något klassiskt.

Sedan fruarna väl komplimenterat hvaran
dra tillbaka till fruntimrersklungan, der de 
mottogos af entusiastiska tacksägelser, blef det 
en liten paus, hvarunder en viss oro gjorde 
sig gällande i lägret. Hela musiksällska
pet skulle nämligen fram och sjunga sin kör 
ur. »Preciösa». En hel mängd gubbar hade 
kommit fram, man visste ej hvarifrån, förmod
ligen från schweizeri-rummen, och stält sig vid 
pianot. Dit samlades äfven småningom deras 
äkta hälfter samt några andra äldre damer, 
alla småleende och småpratande; direktören de
lade ut stämmorna, och så brast det löst: »Se 
purpurskyn ! » Hvad som fattades i rösternas 
friskhet ersattes i precision; alla åhörarne för-
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klarade senare på qvällen med en mun, att 
zigenar-kören aldrig hade gått som i qväll, 
men det hade man nu sagt i alla de fem år 
den stått på repertoaren. Då direktörens takt
pinne slutat med sina besynnerliga krampryck
ningar och alla de gamla herrskaperna små
ningom återfunnit sina platser — stadsfiska- 
Ien och häradshöfding Hammel styrde då tyd
ligt kosan ut till skänkrummet, det var skam
löst — befans det att den bortrullande floden- 
lemnat qvar en liten blåklädd ung dam vid; 
pianot — eller hade hon smugit sig dit, un
der det de andra voro stadda på återmarsch? 
Förmodligen, ty i Preciosa-kören hade ännu 
aldrig någon under fyrtiofem år deltagit.

Det var lilla Elna, allas vår lilla Elna. 
Gud, så söt hon var i qväll 1 Den blåa tar- 
latansklädningen hade hon fått af sin foster
mor n:r 1, fröken Jonzén, handskarna af sin- 
fostermor n:o 2, fru Hammel, blåklintsgarnity- 
ret af n:o 3, borgmästarinnan, och solfjädern 
af n:o 4, fru Kull.

Ty allas vår lilla Elna var ett barnhus
barn, som för omkring femton år sedan blef 
upptagen till adoptivdotter af stadens hårfri
sörska, fröken Jonzén, strax sedan dennas för- 
lofning blifvit uppslagen och hon således var 
i stort behof af någonting att fylla det gapan
de tomrummet med i sitt hjärta. Hon hade 
tvekat mellan en grön kakadora och ett barn-
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husbarn, men så bief det ett barnhusbarn till 
•sist. Tyvärr hade den försvunne fästmannen, 
■som för öfrigt reste i soya och amerikanskt 
fläsk, åstadkommit nästan lika stort tomrum 
i sin förra trolofvades penningskrin som i hen
nes hjärta; ty hennes namn stod på en vexel, 
divarpå stadens bank lånat honom två tusen 
kronor, och förfallodagen — det var just da-, 
gen efter den lilla fyraåriga Elnas ankomst 
— måste fröken Jonzén punga ut med större 
-delen af hvad hon samlat på ett tjugoårigt 
träget arbete med lockpinnen och frisértången. 
Men det var för eget: hon hade ända sedan 
brytningen oupphörligt gått med Topelii ord 
i hufvudet: »Fast du svikit din flickas tro, så 
skall hon aldrig dig glömma»; hon hade om 
-qvällarna, då hon slutat trensa chignoner, sut
tit i mörkret i sin lilla soffa och sett sig sj elf 
»i andehamn, ej känd, ej anad», sluta honom 
i sin famn; hon hade till och med funderat på 
^att hädanefter alltid gå klädd i svart, som en 
otröstlig enka, men slagit denna plan ur hå
gen, emedan svart just ej passade till hennes 
hy. Men nu, då hon räknade upp sina två 
hundra tior på bankens disk, var det som om 
hennes eviga kärlek småningom krupit ihop 
som en lamplåga, när det fattas fotogen i ol- 
jehuset, och då hon såg sedelbundten slängas 
-bort på bordet bland de andra — pfut 1 — 
•slocknade lågan i ett nu.
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Emellertid dröjde det länge, innan fröken 
Jonzéns ekonomi knnde repa sig efter denna 
knäck, och mången gång ångrade hon sig, att 
hon ej heilre skaffat sig en kakadora. Men 
stadens fruar voro så snälla mot lilla Elna — 
ett barnhusbarn är ju någonting vida mera 
romantiskt än vanliga harn — de täflade om att 
Jiålla henne med kläder, repartiserade om att 
bekosta hennes skolgång, och när hon blef litet 
större och fick en strykande aptit, lät man 
henne till och med få ha matdagar i husen, så att 
hon endast om söndagarna åt middag hos frö
ken Jonzén. På detta sätt hade Elna blifvit 
allas vår lilla Elna, hon hade icke mindre än 
sju fostermödrar — främst fru Hammel, som 
styrt med alltihop; fru Hammel var af en mycket 
styrande natur och hade derför en gång till och 
med af någon skämtsam kurre fått en stänkröst 
vid ett stadsfullmäktigval —; och af den unga,, 
lättledda flickan hade blifvit en bortkollrad li
ten toka, som ej visste hvem hon tillhörde eller 
hvem hon skulle rätta sig efter, ett slags amfibie, 
som hvarken hörde till venstern eller högern, 
hvarken till fåren eller getterna; om hon på so
aréerna, der hon var oumbärlig för sin sångs 
skull, bogserades af fru Hammel, hörde hon na
turligtvis till det högra rummet; hade deremot 
fröken Jonzén eller morkullan henne i släptåg, 
var hennes plats lika naturligt i det venstra.

Och nu stod hon. återigen vid pianot med
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nedslagna ögonfransar, ömsom rodnande och 
bleknande och med stora svettdroppar perlan- 
de i det ljusa hårfästet. Hon var alltid så 
förskräckligt rädd, stackars vår lilla Elna, men 
i dag var hon det mer än någonsin. Hela 
Susannas månskens-aria blef ett enda svagt 
tremulando, och fru Düring, som ej fått vara 
ined om matdagarna, talade till och med om1 
för hela hästgardet, en i sender, att »intona- 
tionen hade lemna t åtskilligt öfrigt att önska». 
Och så hörde man ju nästan bara ackompan
jemanget. Det bief en paus, hvarunder lilla 
Elna hade någonting att hviska till direktör 
Hallongren; denne såg mycket förvånad ut och 
började bläddra i sina noter. Nu skulle det 
bli en romans, ty det brukade det alltid bli, 
och fru Hammel anförtrodde borgmästarinnan 
någonting, som hon visste förut, att det skul
le bli »den slumrande lilla flickan», det hade 
Elna och hon kommit öfverens om; men det 
var besynnerligt, det der konstiga, disharmo
niska förspelet, som direktör Hallongren med 
synbar motvilja trefvade sig igenom, kunde då 
aldrig vara af Geijer !

Och besynnerligt lät det hon nu stämde 
upp, allas vår lilla Elna, och alla, både de 
som kände till sången förut och de som ej 
hört den, lyssnade uppmärksamt, ty nu hörde 
man verkligen hvad hon sjöng. . Det var som 
om blygheten med ens fallit af henne, färgen
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gick Tiu ej som aprilskyar öfver hennes ansig- 
te, den låg utbredd varm och jämn på hennes 
barnsligt rundade kinder, ögonen höll hon oaf- 
vändt fästa på den stora kakelugnen midt emot 
pianot, och med en röst, som aldrig klingat 
fylligare, sjöng hon nu den sång hon hvarje 
qväll brukade gnola för sig sjelf vid fönster
rutan, sedan hon sagt godnatt till fröken Jon- 
sén och gått in till sig :

»Min tankes tanke ene du er vorden,
du er mit hjertes förste kjferlighed!»

Men sedan väl den sista tonen dött bort, 
var det också slut med hennes säkerhet. Det 
bredde sig ett flor för hennes ögon, hon tyckte, 
att ljuskronorna snurrade rundt som karuseller, 
och hon visste ej hur hon kom till sin plats; 
förmodligen var det väl direktör Hallongren, 
som konvojerat henne dit efter vanligheten.

Under det buller, som nu uppstod, då vakt- 
mästarne rusade in för att flytta undan pia
not, musikanterna stämde sina instrument, och 
de unga damerna, med en suck af belåtenhet 
öfver att »den odrägliga musiken var slut», 
stälde sig i vägen för de framskyndande her- 
rarne, för att mottaga uppbjudningar, fick Elna 
ett ögonblicks ro, så att hon hann sansa sig 
litet. Tacksägelserna för sången voro redan 
undanstökade »— alla hade försäkrat att hon 
sjungit »charmant», endast fru Düring hade
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tyckt att den sista sången var — ursäkta upp
riktigheten — litet opassande i en ung flickas 
mun — och nu kunde hon i lugn få sitta i 
sitt hörn och försöka återkalla i minnet det 
tonfall, hvarmbd han hade sagt sitt korta, be
tydelsefulla »tack».

Han var naturligtvis löjtnanten; hvem skulle 
det annars vara?

Det var han, som var anledningen till att 
hon frångått det med fostermödrarna öfverens- 
komna programmet och sjungit Grieg i stället 
för Geijer. Då han hälsat på henne under 
piano-numret, hade han frågat livad hon äm
nade sjunga i qväll — förstås, han var ju ar
rangör, men inte hade han behöft fråga det 
ändå. Och när hon svarade: »Den slumrande 
lilla flickan», sade han:

»Jaså, den — ja, mycket nätt — verkligen 
charmant — men vill ni inte i stället ta den 
der vackra biten, som ni sjöng hos borgmästa
rens i våras: ’Min tankes tanke’ — ni vet.»

Och sedan hade han upprepat nästan alla 
orden — hvad behöfde han det? Och så han 
hade sett henne i ögonen, då han nystan hvi- 
skade:

»Jeg elsker dig som ingen her på jorden.
Jeg elsker dig! Jeg elsker dig !
Jeg elsker dig i tid og evighed!»

Hon blef ännu alldeles kall i ansigtet, då 
hon* tänkte derpå. Och hvarför hviskade han?
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Inte kunde det gerna vara af pietet för »La 
gazza ladra»? Under pianonummer talarman 
ju alltid högt.

Men nu kom fröken Jonzén, och det gick 
ej an att drömma längre.

»Har du sett till mina handskar, lilla Elna? 
Jag tog af mig dem, medan jag drack té, och 
nu ä’ de alldeles försvunna. Jag kan väl al
drig ha lagt dem efter mig i toalett-rummet, 
der jag var inne för en stund sedan?»

»Jag skall gå och se efter», svarade Elna; 
hon förstod nog, att det var meningen.

«Tack, min lilla Elna; du känner nog igen 
dem, tänker jag.»

Ja, de voro minsann ej svåra att känna igen, 
ty fröken Jonzén var den enda dam i staden, 
som begagnade n:o 8 3/4, och dessutom hade 
hon dem märkta med sina initialer på insidan, • 
ty hon var ett mycket ordentligt fruntimmer. 
Hon hade ingen aning om att de just nu cir
kulerade bland alla skolpojkarne och voro mål 
för deras skoningslösa qvickhet.

Elna försökte tränga sig fram till damtoa
letten. Men i dörren till schaggrummet var 
det så trångt, att hon måste stanna, tätt bak
om löjtnanten och lektorskan Petterson, som 
stodo och konverserade, bägge med ryggen mot 
henne. Hon var dem så nära, att hon ej kun
de undgå att höra deras ord.
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»Jag tyckte, att hon sjöng lika snällt som 
vanligt», sade lektorskan. »Det förstås, att 
arian —»

»Ja, den åt hon ju upp hälften af, och 
flere stycken b’n satte hon i halsen», svarade 
löjtnanten med ett sjelfbelåtet skratt.

»Alltid är löjtnanten så stygg», smålog 
lektorskan huldt, utan att märka de varnings
signaler, hvilka hennes dotter Hanna, som stod 
ansigte mot ansigte med Elna, telegraferade 

■till henne. —
Allas vår lilla Elna låg på soffan inne i 

toalettrummet, med händerna för pannan och 
ögonen. Hon hade fått en sådan förskräcklig 
hufvudvärk. Hästgardisterna, som stodo i kö 
framför spegeln, uppmanade henne att begag
na eau-de-colognen, som fans på toaletten, men 
hon svarade, att det hjelpte inte—ringenting 
hj elpte !

Lyckligtvis spelades första valsen upp, och 
rummet blef tomt som genom ett trollslag. 
Musiken pinade henne obeskrifligt, hennes tin
ningar bultade, och det susade för hennes öron, 
som om millioner myggor fylt hela rummet; 
ty hon hade verkligen en förfärlig hufvudvärk. 
Men hvad var den mot den stickande smärtan 
der nere i venstra sidan af bröstet 1

Hon satte sig upp i soffan och vaggade af 
och an med hufvudet i händerna. Hon var för
vånad öfver att hon ej kunde gråta.
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Dörren öppnades på glänt; det var tant Jon- 
zén, som- kom för att sjelf se efter sina olyck
saliga handskar. Hon talade med någon på 
tröskeln. Elna kände igen tambur maj orens 
röst.

»Nej, i min ungdom, då jag var dansanfö- 
rare på de här Euterpe-balerna-------»

Mera hörde hon icke. Men det hade varit 
nog för att komma henne att glömma både 
hufvudvärk och hjärteqval. Hon rätade upp 
sig i soffan och vände ansigtet mot dörren: 
ofvanför tant Jonzéns lösbena med syrenqvi- 
sten i såg hon tydligt tamburmajorens kala 
hjässa och gamla rödbrusiga, slappa ansigte 
utan ögonbryn — och en tanke for igenom 
henne som en elektrisk stöt: den der gamle 
stackaren, som ingen flicka ville se åt, han hade 
en gång varit dansarrangör i Euterpe! Han hade 
varit omotståndlig som — en viss annan person. 
Kanske skulle — en viss annan person också en 
gång bli en sådan der gammal afdankad stac
kare, kanske skulle han också bli tambur
major !

Det blixtrade till i allas vår lilla Elnas 
blåa dufvoögon, och der hon satt med neddrag
na mungipor och hårdhänut böjde öfver knäet 
sin nya blåa solfjäder, som hon hade fått af 
morkullan, såg hon nästan elak ut.

Tant Jonzén kom in.
»Hvad tänker du på, lilla Elna, som sitter
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här? Dn mankerar ju unga Hammel, han har 
sökt dig öfver hela våningen!»

Elna reste sig beslutsamt och kom ut i 
lagom tid för att hinna dansa sista varfvet 
med unga Hammel.
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iddagen var slut. Den hade varit lik alla 
andra middagar en famille i den qvafva, 
mörka, tungt praktfulla YallhofFska mat

salen : lika gedigen, lika korrekt och lika ljud
lös. Temperaturen, som i anseende till hen
nes nåds sjuklighet alltid och i alla rum hölls 
vid -f- 24 grader, hade mot slutet af måltiden 
stigit med ytterligare en grad, tack vare de 
tre gaslågor, som sjöngo sin söfvande ton, snar
lik myggornas sång, öfver det korrekt serverade 
bordet och de korrekt benade hufvudena och 
lockade kalla, hvassa reflexer från de massiva 
silfverpjeserna på ekbufFeten och de väldiga 
runda cuivrefaten på väggarna. De palissan- 
derbruna sammetsgardinerna voro dragna för 
fönstren och dämpade ljuden från gatan. Ske
dar och gafflar skraiplade högst varsamt och 
diskret mot det fina porslinet, och för öfrigt 
hörde man endast betjentens gravitetiska steg, 
då han bar faten af och an mellan matbordet 
och serveringsrummet.

Lundquist. 14
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Bordsamtalet utgjordes af tre fyra fraser, 
som med långa mellanrum växlades mellan 
herrn och frun i huset. Under soppan berät
tade brukspatronen för sin hustru, att hans 
majestät varit mycket nådig mot honom på 
frimurarelogen i går afton, under steken med
delade hon honom till gengäld, att franska mi
nisterns fru varit der på visit i dag, och under 
desserten afslutade husets herre konversationen 
genom att omtala, att han tillsammans med 
några andra af första kammarens ledamöter 
skulle på spelparti till excellensen B. i afton. 
Det var allt.

Barnen voro för väl uppfostrade för att höj a 
sin röst, och äfven guvernanten och informa
torn voro numera tillräckligt dresserade för att 
veta, att de vid måltiderna endast tillätos an
vända sina munnar till att äta med. Den se
nare, en ung kandidat från Upsala, hade un
der den första middag, han åt hos brukspatron 
VallhofFs, helt naivt tagit sig för att besvara 
en, som han tyckte, tämligen allmän anmärk
ning af herrn i huset, men dervid vändes allas 
ansigten emot honom med ett så förvånadt ut
tryck, att han sedan aldrig mer gjorde sig 
skyldig till ett sådant brott mot familjens 
traditioner.

Kaffet dracks under tystnad, hvarefter bruks- 
patronen genast gaf signal till uppbrott. Lille
Charles läste en bordsbön frånvarande
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ton och med ögonen på buffeten, der den öf- 
verblifna plommonsufflén stod, barnen tackade 
föräldrarna för mat, fröken Holt och kandida
ten bugade sig på afstånd, brukspatronen kysste 
sin hustru på pannan, och hvar och en ämna
de som vanligt gå till sitt. Men nu inträffa
de det oväntade, att hennes nåd hejdade gu
vernanten med en vink och sade:

»Jag skall be att få tala några ord med 
mamsell Holt.»

Den unga flickan böjde på hufvudet litet 
förvånad och drog sig undan från dörren för 
att låta barnen och kandidaten passera. Bruks
patronen hade redan gått in till sig.

»Vi gå in i kabinettet», fortfor hennes nåd 
med sin likgiltiga, klanglösa röst och gick sj elf 
före. Betjenten ville följa efter för att tända 
ljus der inné, men hennes nåd förklarade, att 
det ej behöfdes; skymningsbrasan var nyligen 
tänd och spred ett klart sken öfver rummet.

Det var ett litet kabinett, nästan alldeles 
beklädt med broderier i dämpade, diskreta fär
ger. Golfmattan, på hvilken glimtarna från 
brasan lekte ta fatt, hvilsoffan längst bort i 
hörnet, hvarpå hennes nåd alltid tillbragte sina 
dagar, duken på bordet, som uppbar några väl- 
bundna, aktningsvärda författare med guldsnitt 
-och ibland med ett kors på permen, gardiner
na, som hindrade Sturegatans verldsliga och 
glada dagar att tränga in, ja ända till konso-
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len, som pryddes af Thorwaldsens Kristus, ocb 
krukan med den stora cypressen framför fön
stret — den enda växt, som fans i hela vå
ningen och som här egentligen tjenstgjorde 
som jalousi — allt var betäckt med broderier 
af nådig fruns egen hand.

Ty att brodera tycktes vara brukspatro- 
nessan Yallhoffs förnämsta lifsuppgift, näst 
den att värdigt uppbära sin ställning som hu
stru till sin man, mångdubbelmillionären, den 
store jorddrotten och riksdagstalaren. Nere på 
slägtens småländska stamgods, Eka, der famil
jen bodde hela året om utom under riksdagar
na, hade hon nu i öfver tjugufem år suttit 
som en stor silkesmask och spunnit omkring sig 
en mjuk, ständigt sig utvidgande, allt inkräk
tande tapisseriväfnad, som dämpade alla ljud 
och tilltrubbade alla hårda kanter; den började 
i hennes egen sängkammare, bredde småningom 
ut sig öfver salonger och förmak och fylde 
slutligen hela våningen, kröp utför marmor
trapporna och mötte de besökande redan i Ve

stibülen. Då hon var färdig med Eka, fort
satte hon med deras våning i Stockholm, och 
sedan der numera knappast fans någon fläck, 
der hon kunde anbringa något alster af sina 
händers flit, hade hon börjat tänka på att öf- 
verflytta sina omsorger till den nygifta äld
sta dotterns hem nere i Skåne.

Som flicka och äfven under det första året
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af sitt äktenskap hade hon ej tagit i en ta- 
pisserinål, men sedan, då svärfadern dog och 
hennes man ärfde hans gods och hans makt
ställning, kom det en dag, då hon fann sig 
nödsakåd att anskaffa något medel att döda 
tiden, och sedan dess hade hon med sin nål 
dödat så mycken tid, att hon ibland blef belt 
yrvaken ocb förvånad, då bon kom att tänka 
tillbaka derpå. Det var en sådan skön sys
selsättning; man var tvungen att ständigt räk
na stygnen, och man fick aldrig tid att tänka.

.Hennes nåd hade krupit upp i sitt soffhörn, 
lagt den fina nacken på den broderade anti- 
macassarn, satt upp fotterna på den brodera
de pallen och bredt sin broderade couvre-pieds 
öfver knäna. En lätt rysning kom hennes 
spensliga kropp att rycka till; brasan hade 
ej hunnit värma ännu, ocb det var säkert ej 
mer än 22 grader i rummet. Men bon före
satte sig att sköta väl om elden och skjuta 
spjället snart; det tillät bon aldrig någon af 
domestikerna att göra här inne i hennes eget 
kabinett.

Men det var sant, guvernanten stod ju och 
väntade. Det var en bra ledsam historia, och 
hennes nåd skulle ha velat ge mycket till för 
att slippa blanda sig deri, men hennes man 
hade ju sagt, att det tillhörde henne att vaka 
öfver sederna i huset. Hon suckade, strök med 
sina smala fingrar öfver pannan, som för att
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väcka de slumrande idéerna, och sade derefteiy 
utan att lyfta upp sina ögon från mattan:

»Jag har kallat mamsell Holt hit för att 
säga, att min man och jag ha starka skäl till 
missnöje med mamsell Holt. Yi kunde aldrig 
tro, att en guvernant, som blifvit oss rekom
menderad af så strängt moraliska och allmänt 
ansedda personer, skulle visa sig ha nog litet 
aktning för oss och vårt hus — att midt för 
våra barns ögon underhålla en kärleksintrig 
med informatorn.»

Det bief en paus; man hörde endast bra
sans knastrande och skramlet af bordsilfver 
från matsalen, der betjenten höll på att duka 
af. Slutligen svarade en fullkomligt lugn, 
kanske litet ironisk röst nedifrån skuggan vid 
dörren:

»Ordet kärleksintrig, som hennes nåd beha
gade använda, är kanske inte fullt------ kor
rekt. Kandidat Yester och jag ha varit för- 
lofvade. sedan i somras, och jag tillåter mig 
tro, att det är vår rättighet — liksom det väl 
äfven varit vår rättighet att hålla vår förbin
delse hemlig så länge vi ansett det lämpligt. »

Hennes nåd rynkade lätt ögonbrynen.
»Jag skulle tacka mamsell Holt för tillrät

tavisningen», sade hon, och hennes dåsiga röst 
fick en ovanlig skärpa, »om den inte vore lika
oberättigad som-------näsvis. Den, som för-
rådt den dyrbara hemligheten, är mamsell Holt
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sjelf eller kanske rättare sagdt mamsells------
fastman. Åtminstone måtte kan inte vara lika 
rädd om den som mamsell Holt, eftersom han 
tillåter sig att stoppa biljetter i mamsells 
nyckelhål om aftnarna.»

»Hvem har sett det?» frågade fröken Holt 
häftigt.-

»Derom är nu inte fråga», svarade bruks- 
patronessan högdraget. »Mamsell Holt tycks 
alldeles ha missuppfattat meningen med detta 
samtal. Det är lika litet min afsigt att un. 
derkasta mig något förhör som att anställa 
ett sådant med mamsell Holt. Jag vet till
räckligt och begär inga förtroenden. Mamsell 
Holts enskilda förljud lan den komma mig ej vid 
annat än för så vidt de stå i öppen kontrast 
mot den sedliga andan inom vår familj. Ett 
brott mot anständigheten har blifvit begånget 
i vårt hus, och det är min pligt att protestera 
deremot och söka förekomma att det upprepas. 
Nu vet mamsell Holt hvad hon har att rätta 
sig efter — jag har ingenting mer att säga.»

Hon gjorde en afskedande rörelse med 
handen.

Men den unga flickan hade tagit ett par 
steg framåt golfvct, så att hon stod midt i 
ljusfloden från brasan.

»Men jag har ännu någonting att säga», 
utbrast hon i häftig ton. »Jag har tegat så 
mycket, sedan jag kom i herrskapets hus, att
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nu måste jag. en gång tala ut. Ja, jag har, 
som hennes nåd säger, ’brutit mot anständig
heten’, jag har tagit emot bref från min fäst
man, och jag har svarat honom, inte en gång 
utan många gånger. Jag visste mycket väl, 
att det stred mot konvenansen här i huset — 
här är det visst opassande att ha känslor, tror 
jag, och ännu mer att visa dem — men ändå 
har jag-------»

»Således — af trots?» af bröt fru Vallhoff 
och rätade upp sig i soffan.

»Nej, icke af trots, det var just det jag 
ville säga», svarade den unga flickan lugnare. 
»Jag har ingen rättighet att kritisera hvarken 
ordningsreglerna här i huset eller den anda, 
som dikterat dem — sitt hemlif måtte väl hvar 
och en få inrätta som han vill — och hennes 
nåd måste göra mig den rättvisan att erkänna, 
att jag alltid har sökt iakttaga det decorum, 
som här är A och O. Jag har aldrig höjt min 
röst vid bordet, och under våra — hennes nåds 
och mina — samtal och äfven tillsammans med 
barnen har jag alltid sökt välja de ord, som 
voro mest konvenabla och skorrade minst i den 
kanske litet för stagnerande luften här. Enligt 
hennes nåds uttryckliga begäran harjagimin 
undervisning inskränkt mig till fakta och al
drig inlåtit mig på personliga åsigter—person 
har jag bemödat mig att vara så litet som 
möjligt, endast ett hyi’dt verktyg, ty så visste
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jag att herrskapet vill ha det. Hvad kandidat 
Vester beträffar, var det inte mitt fel att han 
kom hit i höstas, fastän det var för min skull. 
Jag afrådde honom, inte derför att jag ansåg 
det orätt — ty jag visste, ätt -en bättre lära
re än Sten kunde herrskapet aldrig få för sina 
söner — utan derför att hans biafsigt aldrig 
skulle kunna realiseras. Han ville vara mig 
nära — och jag visste, att vi aldrig kunde 
komma hvarandra så fjärran som här i huset, 
äfven om vi blefve bordsgrannar. Han ville 
få tillfälle att någon gång tala med mig om 
vår framtid och allt annat, som vi ha gemen
samt — och jag visste, att vi här aldrig skulle 
komma att träffas annat än i hela familjens 
närvaro. Han antog platsen i alla fall, men 
efter ett par månader fann han sig grymt svi
ken i sitt hopp, och då tog han sig en dag 
för att skrifva, och-------»

»Jag undanber mig ännu en gång alla för
troenden», afbröt fru Vallhoff skarpt. »Af 
hvad mamsell Holt nu sagt finner jag, att det 
ej kan vara öfverensstämmande med mamsell 
Holts smak att längre stanna i ett hus, der 
personligheten har 'så ringa spelrum; jag tackar 
derför för mamsell Holts tjenster och skall
skaffa mig ett annat verktyg-------helst etti
som gör sin tjenst utan att gnissla.»

Brukspatronessan var så ond, att hon ta
lade i bilder, hvilket eljest aldrig hände hen"
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ne. Hon strök nervöst och hårdt på sin cou
vre-pieds, som om den varit behäftad med osyn
liga, envist fasthängande damkorn. Det var 
många år'sedan hon känt det sjuda så der i 
sitt inre; hon trodde, att det en gång så stri
diga lynnet nu var för alltid kufvadt, det var 
hennes stolthet att veta sig vara fullkomligt 
allsmäktig öfver sig sjelf, och då hon nu hör
de det skarpa ljudet af sin egen röst och tänk
te på, att de sista orden hon sagt just ej vitt
nade om sjelfbeherskning, stegrade detta ännu 
mer hennes förbittring mot denna unga flicka, 
som var anledningen dertill.

Det var så tyst i rummet, att hon kunde 
höra sina egna häftiga andetag. Fröken Holt 
stod qvar midt på golfvet med nedsänkt Iiuf- 
vud. Slutligen kom hennes svar — stilla och 
nästan ödmjukt, men flämtvis, som om hon 
ännu brottades med sin sinnesrörelse:

»Hennes nåd har rätt. Jag passar inte 
här. Jag skall lemna herrskapets hus i mor
gon. Stens mor tar nog emot mig, tills jag 
hinner skaffa mig någon ny plats. Men jag 
är så ledsen, att hennes nåd skall vara ond 
på mig. Så har jag aldrig' skilts från någon 
menniska. Yi ha kanske felat, Sten och jag 
— men tänk opartiskt på saken, så skall hen
nes nåd nog finna en eller annan förmildran
de omständighet. Yi äro unga, begge två. 
Hennes nåd har också varit ung en gång. Hen-

1
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nes nåd har också varit förlofvad. Dentiden 
hände det kanske någon gång, att känslan ej 
alltid lät trycka ner sig af de verkliga eller 
inbillade konvenanspligterna, utan pockade på 
sin rätt. Och Sten är så häftig och kan så 
litet finna sig i ett tvång, som inte hans eget 
förnuft ålägger honom; man får inte begära 
för mycket af honom. Fastän brukspatronen 
nu är så otadlig och korrekt i allt hvad han 
tar sig för, har han kanske i sin ungdom nå
gon gång låtit sin känsla tala högre än för
ståndet. Förlåt, om det är ogrannlaga, det 
jag nu säger — jag säger det inte för att sö
ka göra vårt fel mindre, endast för att möjli
gen göra hennes nåd något mildare stämd mot 
oss, då vi nu skola skiljas.»

Hon väntade några ögonblick på svar, men 
då intet kom, gick hon sakta mot dörren. Hon 
stannade med handen på vredet, men då hen
nes nåd ej höll henne qvar, betraktade hon 
samtalet som afslutadt och gick upp till sig 
för att packa sina kappsäckar.

Hennes nåds harm hade under guvernan
tens ord småningom lagt sig. Hon var icke 
elak af naturen, och då man talade vekt och 
mjukt till henne, var det lätt att få henne 
rörd, fast hon aldrig ville visa det. Och detta 
vädjande till hennes egen ungdom, som skulle 
förefallit henne så närgånget, om det ej fram-
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stälts med denna nästan skygga ton, väckte 
så många underliga tankar hos henne.

Hennes ungdom ! Det måtte vara mycket 
länge sedan dess, eftersom hon alldeles vant 
sig af med att tänka, sig tillbaka dit. Då hon 
nu hört sin ungdom nämnas, föreföll det hen
ne, som om hon legat i dvala i många, många 
år. Hon såg denna tid så långt, långt borta 
— — och hon tyckte nästan, att den aldrig 
tillhört henne, ej genomlefts af henne sjelf, 
utan af en helt annan varelse än den fru Vall- 
hoff, som nu satt der i soffan. Och ändå var 
det inga stora händelser, inga sorger, inga våld
samma kriser hvarken i hennes öden eller i 
hennes inre utveckling, som skilde det nuva
rande från det förflutna. Huru långt hon lät 
sin blick skrida tillhaka i tiden, såg hon en
dast ett lugnt, värdigt, korrekt Iif i evigt sam
ma, evigt lika mönstergilla vanor, evigt sam
ma häfdande af mannens och hennes egen ställ
ning i samhället, evigt samma obrottsliga lyd
nad under moral och konvenans.' Hade hon 
verkligen lefvat under alla dessa år? Nej, 
hon hade visst endast representerat.

Personlighet ! Det var ett märkvärdigt ut
tryck den der guvernanten begagnat. Person
ligheti Låg det någon vigt uppå att vara 
en personlighet, att lefva ett personligt lif? 
Var det ej först och främst ens pligt att un
derordna sig under det allmänna eller åtmin-
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stone tinder sin ställning, sitt namn, sin man? 
Det skulle hon fråga Yallhoff om vid tillfälle. — 
VallhofFl Hvarför kallade hon honom numera 
alltid YallhofF och ej Axel, som hon brukat, 
då de voro yngre? Var det derför att han nu 
för henne var mindre en individ, en personlig
het ? Ja, hon ville fråga sin man. Han sknlle 
nog ha ett afgörande, lugnande svar att ge 
henne på de skygga frågor, som började höja 
sig i hennes inre, liksom oroliga små vågor på 
ett eljest stillastående vatten. Han hade ju 
alltid Iedt henne så säkert, så snörrätt.

Och ändå hade mamsell Holt rätt — det 
hade verkligen funnits en tid, då han ej var 
denne allvarsman, denne vise ledare af sina 
egna, sin familjs och det allmännas angelägen
heter. Huru annorlunda var han icke som 
fästman ! Och äfven förut 1 Hon erinrade sig, 
att han under sina kadettår af kamraterna 
kallats »Raketen» för sitt eldfängda lynne och 
sina vilda pojkstreck. Först då hans far dog 
och han fick bruken och affärerna att tänka på 
och måste ta afsked från regimentet, för att 
kunna sköta dem —- först då hade han börjat 
stadga sig. Och sjelfva detta afsked från re
gimentet, som ju äfven haft ett annat skäl------
åh, nu mindes hon allt detta, huru kom det 
sig, att hon ej på så många, många år tänkt 
på den historien? Var det derför att VallhofF 
aldrig ville höra talas ©>m den? Nu kom den
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öfver henne med ens. Allt stod så lifligt för 
henne. Hon hade tillfälligtvis varit uppe i 
Stockholm med sin far på ett par dagar. Då 
ångbåten landade vid Riddarholmen, spejade 
hon förgäfves efter sin fästman; i stället hade 
han skickat en af sina kamrater för att tala 
om, att han ej kunde komma, emedan han hade 
arrest på sina rum; han hade i öfverilning straf
fat en af manskapet för strängt. Han var nu 
af sin heder förbjuden attlemna sittrum. Ah, 
hvad hon grät! — Men så kom följande mor
gon ett bref från honom — ja, hon hade det 
visst qvar än, det skulle bestämdt finnas i det 
der antika skrinet, som stod under skrifbordet.

Brukspatronessan Yallhoff reste sig upp, 
drog fram skrinet, öppnade det och började 
vid skenet från brasan genomleta dess innehåll. 
Längst nere på bottnen låg en bundt bref om
knutna med ett rödt sidenband; det var fäst- 
manskorrespondensen. Hon knöt upp rosetten 
och bläddrade i packen — åh, hvad somliga 
bref voro tjocka, på flere ark!—det rätta var 
skifvet på blått papper, det mindes hon — rik
tigt! Der var det.

Hon vek upp det, och vid det ovissa ske
nen från den näs'tan utbrunna brasan läste hon 
följande:

»Älskade! Det är afgrundsmarter, detta — 
att veta dig vara mig så nära och ej få träffa 
dig! Och det genom mitt eget förvållande! Ye
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öfver mitt obändiga lynne, som bragt detta 
öfver mig, och det just nu, då jag ej sett dig 
på ett halft år och då hvarje fiber i min kropp 
bränner af längtan efter dig! Jag står ej ut. 
Jag har ej sofvit en blund på hela natten. 
Får jag ej träffa dig, Cathérine, blir jag to
kig. Jag har tänkt be din far komma hit och 
helsa på mig och ta dig med sig, men han 
skulle riteka, jag vet det, han med sina stränga 
grundsatser skulle aldrig gå in på något så
dant, och att träffa dig i hans närvaro är ej 
det samma. Jag har derför en bön till dig, 
som du ej får afslå! Möt mig i q vä 11 utan
för er port eller, ännu bättre, på Adolph Fred
riks kyrkogård, der ser oss ingen. Klockan 
10 på slaget, midtför vestra ingången. Du 
har ju bara några steg att gå, och jag skall 
vara punktlig. Men säg icke detta för någon, 
din far skulle hindra dig, och jag kan ej lefva 
ett dygn till i dessa själsqval och veta, att 
du är långt härifrån, då jag ändtligen blir fri. 
Jag vet, att jag kränker hederns lagar genom 
denna hemliga utflykt från arresten, men du, 
som älskar mig och som sjelf nog vet hvad 
längtan vill säga, skall ej förakta mig eller 
döma mig strängt, du skall nog låta ditt hjärta 
tala och komma till ^ ^

De sista orden hade hon knappast kunnat 
läsa, så mörkt blef det i rummet, då bränder-
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na störtade tillsammans i kakelugnen. Hon 
reste sig från sin knäböjande ställning, gick 
långsamt till soffan, sjönk ner der som en 
automat med stirrande ögon och slapt nedhän
gande händer. Plötsligt brast hon i gråt och 
föll tillbaka mot soffans ryggstöd.

Hon visste ej sj elf hvarför hon grät, och 
hon kunde aldrig ana, att hon egde ett sådant 
outtömligt förråd på tårar, hon som ej gråtit 
på många år. Hela hennes kropp skakades af 
konvulsiviska snyftningar, och hennes näsduk 
var genomvåt inom ett ögonblick. Det kändes 
inom henne, som om hjertat ville spränga sina 
väggar och flyga ut — — ut — — bort till 
Adolph Fredriks kyrkogård, till denne smärte, 
högväxte unge man, som stod der insvept i 
sin kappa, stödd mot ett träd, och väntade på 
henne. Utan att veta hvad hon gjorde, sträck
te hon ut sina armar i tomma rymden, som 
om hon velat kasta sig till hans bröst, trycka 
honom intill sig och aldrig, aldrig släppa ho
nom. Men då hon erinrade sig, att denna 
unga flicka, som smugit sig dit i mörker och 
nattens tystnad, var hon, fru Vallhoff, och den 
unge mannen i kappan var han, hennes man, 
brukspatronen, millionären och ledamoten af för
sta kammaren — då föllo hennes armar makt
lösa net, och en ny flod af tårar välde från 
hennes ögon. —-----------

Klockan led emot half åtta, då brukspa-
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tron Yallkoff i nattrock ock med enhvithals- 
duk i kan den gick öfver salen in i sin hustrus 
kabinett. Han blef helt förvånad öfver att 
finna det alldeles mörkt der inne.

»Ar inte Catkérine kär?» frågade kan.
»Jo», svarade en svag röst från soffan.
»Och du har inte tändt ljus? Hur kom

mer det till? Klockan är snart half åtta.»
Men hans förvåning stegrades ännu mera, 

då han af ett matt gulrödt skimmer i kakel
ugnen såg, att spjället ännu ej var skjUtetj 
fastän det eldats för två och en half timme 
sedan.

»Har du inte skjutit spjället?» utbrast han. 
»Hvad vill det säga? Du måtte ha sofvit ! 
Eller är du sjuk?»

Cathérine, som eljest var så ytterligt noga 
med spjällen och alltid sköt det sjelf i sitt 
rum, för att det skulle bli gjordt i tid! Här 
var minsann inga 24 grader. Brukspatronen 
ville slå vad om, att temperaturen i rummet 
ej ens gick upp till 18. Han frågade sin hustru 
om hon ej frös, och då hon svarade nej, sade 
han, att han fann detta vara högst besynner
ligt, och det lät på hans ton, som om han 
nästan varit misslynt öfver att Cathérine ej 
frös; det hade varit det enda normala och riktiga.

»Du är väl inte sjuk?» återtog han i sam
ma missnöjda ton.

Lundquist. 15
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»Nej, jag har bara hållit skymning.»
»Ja, kom nu in i mitt rum och knyt min 

halsduksrosett, eftersom här är mörkt. Jag 
är bjuden till excellensen B. klockan 8, som 
du vet.»

Hans halsduksrosett brukade alltid knytas 
i hans hustrus kabinett, och det var besynner
ligt att Cathérine kunnat glömma det.

Han gick in till sig. Hon hörde huru han 
i salen sade till betjenten att tända ljus i nå
dig fruns kabinett. Hon reste sig upp från 
soffan, stoppade brefvet i fickan, stod stilla en 
stund midt på golfvét, trefvade sig sedan fram 
till spegelbordet, hälde litet vatten i sin hand, 
firktade ögonen dermed och gick derefter in till 
sin man för att knyta hans hvita halsduk till 
spelpartiet hos excellensen B.

1884.
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8
et var i dag som socknens bondgummor 
skulle komma till Lida och dricka kaffe. 
Krösa-Lotta, som visste allt hvad som 

tilldrog sig på herrgårdarna, hade reda på, att 
fruns slägtingar från Stockholm voro på besök; 
hon tyckte det skulle bli ett lämpligt tillfälle 
att få se och bekika dessa underdjur, hade der- 
för stött på de andra gummorna, och i sön
dags på kyrkbacken hade man frågat frun på 
Lida, om det vore passligt att få komma på 
kaffe följande onsdag. Det passade både bra 
och illa, ty herrskapet Bergstrand hade då 
ämnat sig fara på en namnsdagsbjudning hos 
Silfverhööks på Marieberg, men — så mycket 
hastigare skulle kafferepet kunna vara öfver- 
stökadt. Krösa-Lotta, som förde de andras 
talan, hade med sin vanliga förtrolighet öppet 
sagt till fru Bergstrand, att det var för » Stock- 
holmsfruas» skull som de gerna ville komma 
i den veckan; »för si ho ä fälle så vådligt gran-
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ner te si på», och onsdagen var derför den 
lämpligaste dagen, tyckte fru Bergstrand, ty 
då hade ju lilla Iris en osökt anledning att 
uppträda i full gala.

Kaffebordet var dukadt under de stora ka
stanjerna i trädgården, och Lidafruustodjust 
och såg efter, att ingenting fattades i välfäg- 
naden, då hon i allén fick sigte på en rad svar
ta figurer, som närmade sig med högtidlig lång
samhet. Det såg nästan ut som en begraf- 
ningsprocession. Några alnar framför det öf- 
riga tåget linkade en liten fetlagd gumma med 
bägge armarna utspärrade, som om hon gått 
på glanskis. Det var Krösa-Lotta; hon var 
för lifiig för att kunna foga sig efter de andra 
gummornas säfliga takt. Hön bar något rundt 
inknutet i en handduk; det var säkerligen en 
ostkaka, som hon ville presenta; hon hade ju 
haft yste hos sig i förgår, och derför hade hon 
väl godt om mjölk.

Fru Bergstrand jämkade litet på de upp
rågade småbrödskorgarna och begaf sig på väg 
in för att säga till, att, gästerna voro i annal
kande. Då hon gick förbi gafveln på stora bygg- 
ningen, såg hon att fönstret stod öppet till 
gästrummet en trappa upp.

»Iris!» ropade hon uppåt.
»Yes!» svarade en munter röst inifrån 

rummet.
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»Är du färdig ? Gummorna ä’ redan i allén».
»Kommer straxt!»
»Glöm inte att ta på dig guldhatten!»
» Tycker du det ! »
Fru Bergstrand smålog och skyndade in, 

ty gummorna voro redan vid grinden, der de 
stannat i en klunga för för att ta på sig kän
gorna och släppa ner de med nålar uppfästa 
klädningskjolarna.

Lilla Iris stod framför spegeln och lade 
sista handen vid sin toalett: blå sidenklädning, 
som bestod af bara garneringar, blå sammets* 
spens' med en liten uppstående silfvergalone- 
rad krage. Hennes man, löjtnanten, satt i 
gungstolen och smälte maten med tillhjelp af 
en cigarr, allt under det han följde sin hustrus 
minsta rörelse med litet sömniga, men ändå 
djupt intresserade blickar. Han hade lofvat 
sin svåger Kurt, herrn i huset, att se till, att 
» Stockholmsfrua » blef riktigt »granner te 
si på.»

»Nå, är jag bra nu?» sade lilla Iris.
Löjtnanten blef alldeles vaken.
»Hvad för slag? Inbillar du dig, att du 

är färdig?»
Han sprang upp, lade ifrån sig cigarren och 

mönstrade sin unga fru från topp till tå.
»Jag tycker, att jag är mycket bra.»
»For mig ja — och för bjudningen viska’
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fara till, men inte för kafferepet der nere. Vän
ta, så skall jag hjelpa dig.»

Hau tog tre mörkröda törnrosor ur ett glas 
på bordet och fäste dem på sin frus venstra 
axel, derefter stack han in två ofantliga guld
nålar i hennes gråblonda hår och ville just 
pryda hennes hjessa med en röd plym, som 
han snappat till sig ur den halfutdragna by
rålådan, men nu tyckte Iris, att det gick för 
långt.

»Jag är väl ingen bondbrud heller!» ropa
de hon skrattande och värjde sig med begge 
händerna.

Hå uppflammade löjtnantens hela pojkak
tighet, han slog ena armen om Iris, höll hen
ne fast, så att hon ej kunde röra sig, plante
rade den röda plymen i hårkorgen, och då off
ret härvid kom att kasta en blick i spegeln 
och såg huru löjligt hon var utstyrd, råkade 
hon i en sådan skrattparoxysm, att hon föll 
ner på en stol, alldeles maktlös, och nu kun
de upptågsmakaren behandla henne som han 
ville. Han begagnade sig också af hennes 
hjelplösa tillstånd till att pryda henne med 
alla armband han hittade i nipperskrinet, en 
gul bandrosett midt på den högra ärmen och 
slutligen ett qvartersbredt halsband af gyll
ne sekiner. Iris skrattade, så att tårarna run- 
no. Då allt var färdigt, stälde han sig ett
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litet stycke framför henne, beundrade ett ögon
blick sina händers verk och förklarade deref- 
ter, att nu kunde det ej bli bättre.

Den unga frun steg upp och gjorde ett för
sök att rycka af sig plymen, men då tog han 
om henne igen, kysste henne midt på munnen 
för att hindra henne att protestera, sköt hen
ne ut ur rummet och stängde dörren. Han 
förde henne med våld mot trappan, och hon 
måste följa med; hon hade skrattat så mycket, 
att hon ej orkade göra motstånd, hennes huf- 
vud låg mot hans axel, och innan hon visste 
ordet af voro de nere i tamburen. Der måste 
de dock stanna en stund, så att Iris skulle få 
torka sig i ögonen och ordna sig litet fram
för spegeln. Här kom nu en kompromiss till 
stånd. Han medgaf, att hon skulle få slippa 
den afsky värda gula rosetten och att honsj elf 
skulle få sätta om plymen, så att den ej stod 
rakt ut; hon å sin sida lofvade att ej skratta 
mera, och det löftet var sannerligen ej svårt 
att hålla, ty hon hade skrattat sig så trött, 
att hon ej orkade dra på munnen ens.

Och sålunda höllo de arm i arm sitt intåg 
i förmaket.

Der sutto gästerna redan uppradade kring 
väggarna, stela i ryggen, med stora, långt 
framdragna svarta silkessj aletter på hufvudet 
och de grofva, knotiga händerna hoplagda om



234 LUND QUIST.

det hvita klädet. Alla voro klädda i svar
ta nattvards- oeh begrafningsklädningar utom 
nämdemansmor i Kulla, som hade sin storru
tiga poildechévrekjol, svart doffelkofta, Maria- 
stuartskrås oeh guldbrosch. Dottern Ama
lia eller Mala, som hon hette till h var dags
lag, var utstyrd nästan som en herrskapsmam- 
sell med volanger och nedvikta spetsar kring 
ärmar och hals, men så hade hon också gått 
igenom folkhögskolan och der inhämtat »fjor
ton olika talanger», som hennes mor försäk
rade, och hon var just nu inbegripen i att 
med fru Bergstrand afhandla konsten att måla 
på sammet — »orentalisk målning», som hen
nes mamma uttryckte sig. I ett hörn satt herr 
Bergstrand oeh talade om årsväxten med gam
la mor Isak, men huru inställsamt pladderak- 
tig hon än annars var, fick han nu blott tank
spridda och enstafviga svar, ty hon så väl 
som de andra gummorna var fullt upptagen 
med att se sig omkring i rummet och begapa 
alla grannlåterna — ljuskronan, taflorna, den 
broderade puffen och spjällsnöret — som de 
alltid brukade göra på detta en gång om året 
återkommande kafferep. Men då det unga 
herrskapet från Stockholm inträdde, upphörde 
gummornas blickar att irra kring väggar och 
tak för att uteslutande häfta vid dem eller 
rättare sagdt vid lilla Iris. Aldrig hade de
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väl sett något så grant, och Krosa-Lotta gaf 
säkert ett uttryck åt den allmänna meningen, 
då hon vid den unga fruns inträde drog mun
nen ända upp till öronen af förtjusning och 
utbrast:

»Nej si, dä va en liten vacker en!»
Krosa-Lotta var egentligen den enda af 

bondgummorna i socknen, som hade privilegi
um på att, när hon så tyckte, få gå och helsa 
på vid herrgårdarna, der hon var mycket om
tyckt för sitt glada lynne, sin hjelpsamhet och 
många andra goda egenskaper; men derför hade 
hon också fått en viss litet sjelfsvåldig förtro
lighet i sitt sätt mot herrskapsfolket, och den
na ansågs af de andra gummorna alls ej vara 
på sin plats. Så till exempel var det säkert 
mer än en af dem, som i sitt sinne ogillade 
Krösa-Lotta, då hon, i det samma Stockholms- 
frua gick förbi henne, passade på och nöp i hen
nes klädning för att känna efter, om det verk
ligen kunde vara siden.

Sedan Stockholmsherrskapet enligt den skäl
men Kurts på förhand meddelade instruktion 
helsat på gästerna genom att ta hvar och en
särskildt i hand och säga: »Tack, tack»------
hvilket sedan förskaffade dem det vitsordet af 
gummorna, att de aldrig sett så gement herr
skap — hamnade löjtnanten hos sin syster i 
soffan, medan Iris slog sig ner på den enda 
stol, som var ledig, bredvid Krösa-Lotta.
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Huru föga buskablyg den hedersgumman 
än var, kom kon sig likväl nu ej för med att 
säga något, och det af idel beundran. Hon 
skärskådade lilla Iris från hufvud till fot, fing
rade 'på armbanden med de hängande gamla 
mynten, gapade af häpnad, då hon fick se ply
men midt i hufvudet, och kunde sedan ej ta 
ögonen från det granna sekinhalsbandet.

Unga fruns toalett hade på herr och fru 
Bergstrand gjort en helt annan effekt. För att 
ej brista i skratt måste värdinnan uppbjuda 
hela sin sjelfbeherskning och tvinga sig till 
att höra på Malas bakvända beskrifningar på 
huru hon lärt sig göra »vackrarmé» i folkhög
skolan. Kurt deremot, som trots sina tretio- 
fem år var nästan lika poj kaktig som sin svå
ger, reste sig ögonblickligen upp, tog stolen 
med sig och slog sig ner hos Iris och Krösa- 
Lotta, utan att invänta svar på sin fråga till 
gamla mor Isak, om hon inte hade fått sig nå- 
gen fästman än, fast hennes gubbe varit död 
i femton år.

»Ja, här ser Krösa-Lotta Stockholmsfrua 
nu», sade han och såg skälmaktigt på gumman, 
hvars stora favorit han var, »är hon inte fin 
kanske?»

»Jo, dä må ja’ säje», utbrast Krösa-Lotta 
ur sitt hjertas innersta, »att näst prosten, när 
han går för altere i mässhake, har ja’ då aldri
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sitt maken 1 Å nock kunde j a’ fälle förstå, att 
Stockkolmera va rike, men att di kängde penga 
utapå sej, dä hade ja’ då aldri trott!»

»Ja», inföll Kurt och pekade på sin lilla 
svägerskas sekinhalshand, »det der är renaste 
guldet, hvarenda slant.»

»Nej, hör nu, patron, nu tar han allt te», 
myste Krösa-Lotta. »Dum ä ja’ fälle, men inte 
ska han kunne inbille mej, att dä fins penger 
åf guld i Stockholm. Di ä allt åf selfver eller 
koppar likesom här på honnlande. »

»Tycker Krösa-Lotta, att kungen skulle 
kunna ge hort något, som inte vore af guld?» 
svarade Kurt med den allra allvarsammaste 
min.

»Kungen?» upprepade gumman häpen och 
såg på Iris med en misstrogen blick. »Har 
ho fàtt’et å kungen? Ä dä sanning, dä? Eller 
spettakler patron?»

»Visst är det sant», svarade Iris, som smit
tades af Kurts tjufpojkaktighet. »Hangafmig 
det på min födelsedag i våras.»

»Jo jo — sist man bare i»
»Kungen umgås mycket intimt hos min 

svågers», inföll Kurt. »Han tittar upp till 
dem litet emellan och dricker kaffe hos dem. »

»Ah hunna!»
»Krösa-Lotta ska’ se, att det här Stockholms-
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herrskapet bor i en våning så gentil, att de 
inte behöfva skämmas för att ta emot både 
kungen och prinsarne. Rummen ä’ höga som 
kyrkan här i socknen, och det behöfs också, 
ty kungen är en lång herre, som Krösa-Lotta 
vet, isynnerhet när han har krona på sig. Och 
det har han alltid när han helsår på hos min 
svågers.»

Krösa-Lotta satt stum af förvåning och såg 
riktigt dum ut, som hon eljes aldrig brukade 
göra. Fru Bergstrand, som ej kunnat under
låta att med ett halft öra höra på sin mans 
prat, ansåg nu ögonblicket inne att afbryta ho
nom, och det var väl, ty han ämnade just 
skämma bort effekten af sin historia genom att 
tala om, att kungen förstås, när han kom, tog 
af sig kronan och hängde upp henne på hatt- 
hängaren i tamburen. Hon bad alltså sina 
gäster stiga ut i trädgården och dricka en kopp 
kaffe under kastanjerna.

Det blef ett fasligt krusande, innan fru 
Bergstrand kunde förmå gummorna att stiga 
ut genom dörren; isynnerhet var mor Isak ob
stinat, hon bedyrade vid sin själs salighet, att 
hon ej skulle gå före frun, och hvarje'gång hon 
nämde ordet »frun», neg hon, alldeles som då 
hon hörde Guds namn i kyrkan. Det slutade 
så, att Kurt tog sin svägerska och Krösa-Lotta 
en under hvardera armen och gick först, och
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sedan isen väl var bruten, dröj de det ej länge, 
förr än alla de andra kommo efter.

»Glöm inte din hatt!» ropade fru Berg
strand, skälmaktigt leende, efter sin unga svä
gerska.

Det var den famösa »guldhatten», och fast 
det var litet svårt att få den utanpå plyment 
måste den ändå med. Det var en liten kokett 
tingest garnerad med guldspetsar och guldax, 
och den gjorde en sådan öfverväldigande effekt 
der ute vid kaffebordet, att gummorna knap
past kommo sig för med att krusa, då första 
koppen bjöds.

Mala hade, då hon gick ut barhufvad i mo
derns kölvatten, med hög röst förklarat, att hon 
inte hehöfde något på hufvudet; hon ville ej 
visa, att hennes far, nämdeman i Kulla, ej 
tillät henne begagna hatt.

Under kastanjerna hade man satt ut gung- 
bräden och stolar, så att alla fingo rum att sitta. 
KafFedrickningen upptog en rundlig tid, men 
det var mest herr och fru Bergstrand som för
de ordet, ty gummorna voro ännu litet blyga 
af sig; den enda af dem som pratade var Krösa- 
Lotta; hon var ju mera tilltagsen. Då vär
dinnan bjöd den tredje koppen, blef det ett 
allmänt protesterande; de voro väl inga sådana 
kaffekäringar heller, de drucko aldrig mer än 
två koppar — och Stockholmsfrua hade ju inte
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druckit mer än en, tilläde nämdemansmor med 
en misstänksam blick på Iris. Ja, det var en 
helt annan sak, hon skulle ju bort på kaffe
bjudning till Marieberg om en stund! Denna 
förklaring togs för god, och alla kopparna fyl- 
des ännu en gång till brädden. Fjerde gången 
blef det dock ett obevekligt nej från alla utom 
från Krösa-Lotta, som visserligen svarade: »Nej, 
ja’ tack er! » som de andra, men räckte fram kop
pen i det samma liksom i distraktion och fick 
den påfyld. Ingen fäste sig dervid, ty det var 
Krösa-Lottas vanliga manér, och hon tycktes 
ju ha Iof att bära sig åt hur som helst. Hon 
hade för öfrigt pratat så ifrigt med patron om 
smörpriserna i staden, utsigterna för lingon
skörden och konsten att förvara ägg öfver vin
tern, att hon väl knappast hade reda på huru 
många koppar hon druckit. De andra gum
morna, som läto dyrt köpa orden af sig, tyckte 
inom sig, att hon med sitt pladder skämde ut 
dem allesamman inför Stockholmsfrua; det var 
visserligen sant, att hon bodde i ihåla skogen 
och aldrig träffade en kristen själ på hela vec
kan förr än om söndagarna vid kyrkan, så att 
det inte var så underligt, om hon slamrade 
litet för mycket, när hon någon gång kom bland 
folk, men när man var på ett herrskapsställe 
och bland fint, belefvet folk, borde man väl 
hålla tungan i styr.
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Då nu kaffedrickningen var slutad, skulle 
man enligt käfdvunnen sed göra en promenad 
ner till sjön. Fru Bergstrand ursäktade sig, 
att hon ej kunde följa med, ty hon hade litet 
anordningar att göra i sitt hushåll, innan hon 
for till Marieherg; löjtnanten, som ej förstod 
sig på att umgås med bondfolk, hade tröttnat 
på hela roligheten och föredrog att sträcka ut 
sig i hängmattan mellan kastanjerna med en 
cigarr och sista numret af Söndagsnisse. Det 
bl ef således endast Kurt och Iris, som under 
promenaden fingo göra les honneurs för gä
sterna.

Vägen ner till sjön gick öfver insånings- 
gärdena och hagen och var så smal, att en
dast två personer kunde gå i bredd. Tåget 
öppnades af nämdemansmor i Kulla, som lagt 
heslag på patron för att tala med honom om 
någonting, som skulle afgöras på nästa socken
stämma; sedan kommo de andra gummorna par 
om par och sist lilla Iris med Krösa-Lotta.

Det var ej utan en viss oro som den unga 
frun tänkte på den långa promenaden och und
rade hvad hon skulle tala om med gumman; 
men det var onödiga bekymmer. Krösa-Lotta 
började genast göra henne en mängd närgång
na frågor — hvad hennes far hette, huru stor 
hans egendom var, huru länge hon varit gift, 
huru många pigor hon hade, om hon gick i 

Lundquist. 16
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hushållet sjelf o. s. v. Men allt detta kom 
fram i så barnsligt nyfiken ton, att Iris ej kun
de komma sig för med att bli stött, utan be
svarade alla frågorna helt öppenhj ertigt.

Yid haggrinden blef det en liten paus i 
samtalet, ty den skulle stängas af det sista 
paret, och under det Krösa-Lotta krånglade 
med haken och märlan, hann det öfriga säll
skapet få litet försprång. Iris såg den långa 
raden svarta figurer slingra sig fram mellan 
de tjocka hvita björkstammarna somennunne- 
procession mellan pelarne i en klosterkyrka. 
Det var en sådan härlig sommareftermiddag; 
luften dallrade i solskenet närmast marken, 
hackspettarna hamrade i träden, ödlor prass
lade inne i stenröset, två små hvita fjärilar 
fladdrade som snöflingor öfver blåbärsriset, och 
midt öfver vägen stodo SvartenochOmerhalf- 
sofvande och blanka och viftade flugorna från 
hvarandra med sina svansar. Lilla Iris kände 
sig nästan i feststämning, hon visste ej hur 
det kom till, och så beslöt hon att vara rik
tigt vänlig mot sin ledsagerska och tala med 
henne om något, som kunde intressera henne.

»Blir det mycket lingon i år? » frågade hon 
derför, då Krösa-Lotta kom i fatt henne efter 
arbetet med grinden. Det hade visserligen 
Kurt frågat förut, men hon kunde ej hitta på 
något annat.
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»Ja, gudskelof, hele Lidaskogen står allde
les full mä kart, tufve ve tufve, så i år ska 
ja’ tjene store penge.»

»Åh, det kan väl inte slå till så mycket?» 
förmodade Iris.

»Jo, vasserra, ja’ knoger allt ihop en fem- 
tan känner om dan, när d’ä godt om gussgåf- 
vera, å etter fyre skilling gör dä en å tolf, 
mer än dubbelt så mycke som en får, när en 
går i dagsverke, å då ska en ändå träle å slä- 
pe, så dä knaker i ryggbaste. För tu år se’n 
feck ja’ ihop öfver hundre riksdaler bare på 
krösa å halla å tocke der småkrafs. A dä kan 
vare bra te ha å ge åt dotra mi å hennes unger •— 
kraken, ho har ’et just inte för fett derborte 
på Marjeberg, år å barn har ho hatt, å kar’n 
hennes super så d’ä inge händer män.»

»Jaså, er dotter är gift?»
»Ja, mä Larsson, kusken hos patron på 

Marjeberg, å herrskape ä nock besked lige ve na 
å mårer om barnkräka, men när Larssons hele 
lön ska gå te bränvin å öl, så bottner ingen
ting, va dä likt någe, dä. E vänne i våras 
skulle han bli gotemplere, gubevars, men dä 
lessne han snart på. A hade ja’ inte en slant 
i h var are te sticke åt Brit-Maj a, så feck fälle 
bå ho å ungera svälte mer än skälit ä. Ja’ 
helser på dom en gång i må’en, å aldri kom
mer ja’ tomhändter, dä kan frua lite på, åså
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länge ja’ har någe te komme mä, så ska inte 
dotra mi å hennes barnstackere komme på sock- 
na, d’ä tvärsäkert. Slagter ja’ en gris, så får 
ho allti hälta mä, å väfver ja’en väf, så räcker 
dä allti te e lita skjorte eller en kjol åt hen 
nes småkryp. A när ja’ vänder näsa i väre, 
ska di ha alltihop etter mej, stuga å åkerlap
pen å trehundrafemti riksdaler, som ja’ har in
satte hos patron här på Lida.»

»Jaså, Krosa-Lotta rår om en stuga?»
»Ja, den feck ja’ etter far min, som va 

rättere här på gosse, å han hade på gamle dar 
fåttna å gamle patron, den hedlige välsigne- 
de herrn. En jollapp hör dä te, så en berger 
sej bra, om en vill arbete, å d ä en tvungen 
te, för stuga ligger en fjäiingsväg in i tjocke 
skogen, så d’ ä ingen vån te kunne springe å 
dricke kaffe hos grannkärngera. A i skogen 
växer krösa, å dom har ja’ Iof å patron te 
plocke, å alle herrskapera i sockna köper sine 
krösa å mej; frua här på Lida sa just te om 
sjutti känner rätt nunnas. Da ingen som 
har så när te dom som ja’. Yisst kommer dä 
en å annen barnstackere in i skogen ibland å 
har korger mä sej, men di hinner inte stort 
anne än leke.»

De hade nu hunnit ner till sjön, och Iris 
hlef helt förvånad öfver att ej se det öfriga 
sällskapet der i förväg. Hon hörde emellertid
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deras röster ett stycke bort åt höger och såg 
nu, att Kurt fört dem en annan väg för att 
visa dem ski nyodling på mossarna,, som han 
hade en sådan vurm att förevisa för alla men- 
niskor. Iris hade sett nyodlingen tre gånger 
under de fjorton dagar hon varit på Lida, hon 
var dessutom litet trött och satte sig derför 
på en kullfallen trädstam vid skogsbrynet. 
Nedanför utbredde sig insjön lik ett stycke 
ljusblått atlas, som förvandlades till moiré, 
då en och annan svag vindpust drog fram öf- 
ver dess lena, blanka yta; det såg ut som lätta 
rysningar af välbehag. På andra stranden 
lågo Kullabyns gula åkrar och gassade sig i 
eftermiddagssolen; längst bort i en lummig 
vik borrade det spetsiga kyrktornet in sig i den 
blåhvita, solrökfylda luften, och der nedanför 
for en ökstock af och an och vitjade stång
krokar.

Krösa-Lotta, som ej gerna ville vara overk
sam, hade börjat bryta af blåbärsris, som ym
nigt växte rundt omkring platsen, der Iris 
slagit sig ner, och bjöd nu Stockholmsfrua på 
den aptitligaste bukett, full af stora, immiga, 
blåsvarta bär. Derefter började hon plocka 
igen, och det blef tyst; Iris visste ej hvad hon 
.skulle tala om.

»Har Krösa-Lotta varit enka länge?» frå
gade hon slutligen.
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»Enke?» utbrast Krösa-Lotta ock såg ha
stigt upp från sin sysselsättning. »Ja’ ä inte 
enke.»

»Jaså, er man lefver? Jag trodde —»
»Ja, nock lefver han fälle, den otäckingen

-------d’ä nock inte så väl så Yår herre har
tatt’en», svarade Krösa-Lotta och började åter 
bryta af blåbärsqvistar. »Jaså, frua har inte
hört tales om kar’n min?»

»Nej. Han är väl hemma och sköter landt- 
bruket, han, medan Krösa-Lotta är ute i byg
den på kafferep?» sade Iris småleende.

»Han? Jo1 då vurte dä allt välgjordt. Nej 
då, vi ha inte vatt tehope på tre år, han sit
ter för rexten på häkte opp i Linkepyng. »

Iris blef helt förvånad öfver hvad hon hör
de och isynnerhet öfver den likgiltiga ton, 
hvarmed det sades.

»Åh, Herre Gud,» utbrast hon, »hvadhar 
han då gjort?»

Ja’ d’ä såne skamlige saker, så ja’ vet 
knafft om ja’vill tala om’et. Men, strunt värdt, 
det der har hvarende unge i sockna reda på 
— — å för den dein ä ja’ inte gifter män 
längre, så ja’ vet just inte hvarför ja’ skulle 
behöfve tige.»

A’ ni skilda?».
Ja dä’ blir tre år ve michelsmässe.»
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»Jag trodde inte det brukades bland bond
folk att äkta makar skiljas.»

»Nej, dä gör dä inte, men dä va patron bär 
som lärde mej dä knepe å hjelpte mej mä allt
ihop, å ja’ ångrer mej inte. Men d’ä fälle så 
godt ja’ taler om bele pascbasa —annars tror 
fälle frua, att ja’ ä ett illakt stycke käring 
som ingen karl ä go för te lefve ibop mä» 
tilläde gumman småleende ocb slog sig ner på 
en sten ett stycke ifrån Iris.

»Ja», fortfor bon, i det bon började ordna 
den nya blåbärsqvast' bon samlat, »nock feck 
ja’ ångre att ja’ inte lydde far. Si han ville 
aldri att ja’ skulle ta Johannis; inget hade 
han å inget dugde han te annet än te supe å 
spele å nojse mä flickera, å ja’ skulle ju få 
stuga etter far, så ja’ va inte så barskrapen. 
Men när en ä ung, så ä en dum å fåkunniger, 
å ja’ tyckte dä va nock å, ja’, att Johannis va 
den vackreste pojken i bele sockna, för si dä 
va han då’, fast ban bare va torpereson. Men 
så dog far å dä vardt tomt i stuga, å svårt 
hade ja’ te rede mej mä utsysslera, åsåsaja’ 
te Johannis, att dä va bäst vi gifte oss mä 
samme. Men vi hade inte vatt tehope mer än 
en måne, förr’n ja’ såg, att ja’ hade hoppe i 
gali tunne. Inte guss skapende grand nytte 
för sej gjorde han, den latoxen, bare låg å 
vräkte sej i sänga å åt å drack, å hvarevige
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styfver han kunde klå åt sej geck åt te kanon
vin å öl, som han drack opp i lag mä Tatar- 
Anna, dä otäcke stycke, som satt inhyses i e 
backstuge ve körka. Inte vet j a’ hva han såg 
på’na, för ho va då svart å hålögd å taniger 
som en gärsgårsstör, men ho kan så månge 
rackerekonster, ho gör igen tjufgoss, å ho släp
per eldkol genom särken på folk, när di ä sju
ke å ha fàtt’et i vä’re, så ho ha fälle läst någe 
sattyg öfver’n, annars hade han nock inte 
hängt etter’na som en skugge i öfver tretti 
års ti.»

»Var det för hennes skull ni blefvo skilda?» 
frågade Iris, som var mycket intresserad af 
berättelsen.

»Nej då, att han rände te den der troll- 
kona jämt å samt å ibland inte kom hem på 
hele vicka, dä brydde ja’ mej just inte om, å 
att han klan te’ på mej i hvarare, såjablidde 
bå gul o grön, dä va också som dä va — ja’ 
redde nock ifrå mej. Men si när han börje på 
te dra ur huse å släpe te Tatar Anna bå mat 
å penger å mine kläder å allt hva han kunde 
komme åt, då geck dä mej allt i magen. Som
me tider hade ja' inte ett gusslån te ge åt 
Brit-Maja å hennes barnkräk, fast di va så 
ille kumne å bå svalt å anne — men si då 
va dä ja’ som geck te patron på Lida å sa
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te’n, att nu feck kan lof te kjelpe mej å ge 
mej ett godt råd, kur ja’ skulle bäre mej åt. 
A patron talte ve prosten å domarn, å Jokan- 
nis kunde inte neke för på tinge, att kan hade 
lefvet i lag mä Tatar-Anna, å hur mycke kan 
än strete imot, så vardt det ändå skilsmässe, 
å han flotte te’na på allvare, å stuga va mi, 
så den va kan å mä å giftorätten likeså. Men 
när han va å kämte si kiste mä klädera, hötte 
kan åt mej mä näfven å sa, att dä kär skulle 
ja’ allt ha igen. A dä költ kan ol mä. Själfve 
julaften, när ja’ kom hem från kerrgårn här å 
hade hämtet mine rare julkaker, som frua allti 
ä så beskedliger å ger mej, stog stugdörra på 
vi gafvel, å der inne såg ut som Jerusalems 
jämmerlige förstörning — sänga hade kan huggi 
sönder, å sängklädera låg utsläpede i snön, allt 
mitt postelin va i tusen biter, å hvarevige mat- 
smule va som bortblåst ur skåpe. Men dä va 
fälle än värre. Dragkista hade han låst opp 
— dä va Johannis som hade gjort’et, för dä 
va ingen ann som visste att ja’ bruker gömme 
kistnyckeln ogapå klockfodrale — å nyckeln 
satt i. Dä andre hade Aan Iatt bli, men dä 
lille rumme, der ja’ förvara’ allt dä bäste ja’ 
hade — mors salmbok å vigselring, fars klocke 
å en liten ask mä Brit-Majas förste tann i — 
dä va tomt. Herre min styfver, så tajen ja’ 
vardt! Knäna ville inte bäre mej, å dä va näre
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gjordt att ja’ hade tatt te lipen. Men när ja’ 
tankte på, att han skulle supe opp fars klocke 
if lag mä Tatar-Anna å att mors vigselring 
kanske nu satt på hennes finger — då vardt 
ja’ så himlaarg, så ja’ visste knafft te mej, å 
ja sprang ifrå alltihop, fast dä va sjelfvejul- 
aften, stängde te stuga å geck ra håll te läns
man å sa, att han skulle skaffe mej igen rin
gen å klocka å dä på fläcken, om han va någe 
te karl.»

Krösa-Lotta tystnade; det ryckte i hennes 
ansigte, och hon slet och drog i de stackars 
hlåbärsqvistarna, så att de öfvermogna bären 
trillade ner på hennes svarta förkläde.

»Nå?» frågade Iris otåligt; hon såg Kurt 
och gummorna närma sig, och hon var orolig 
att ej få höra slutet på historien, innan de 
kommo fram.

»Ja, ring å klocke å hele basket fans hos 
honom, dä va en sak dä», fortfor Krösa-Lotta, 
»å ja’ va nöjder bare ja’ feck igen dä som va 
mitt — inte ville ja’ Johannis någe ondt; men 
si när länsman kom te gräfve i lunera der 
borte i Tatar-Annas stuge, så hitte han en 
hel hoper tjufgoss bå unner takfoten å i sän
ga å i Johannises kiste — allt bordselfre, som 
kom bort på Marjeberg för nåre år se’n — si 
dä va stämplet mä Selfverhökens adlige mär-
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ke, så dä hade di inte våge sej te sälje i stan. 
Ja1 dä vardt fästning, dä va inge ann rå — 
å dä hade noek blitt slute i alle fulle fall, 
för kruka går så länge te brunn te ho spric
ker. Ja’ va inte mä på tinge, för ja’ ville 
inte si Johannis i fångkläder — men inte ä dä 
fälle siste gången vi ha sitt hvarandre, kan 
ja’ tro, för när han hade hört domen läses opp 
å di ledde ut’en ur tingssalen, svor han på, 
så alle mensker hörde’t, att han skulle ge mej 
betaldt för gammel ost, när han vardt lös en 
gång, å d’ä inte långt dit — i vår kommer 
han ut. Alle mensker i sockna ligger åt mä 
mej att ja’ ska sälje stuga å flötte min väg 
—- somlige vill att ja’ ska lägge å te Ameri
ka — för di tror, att Johannis ska komme å 
tutte ell på stuga för mej eller ränne knifven 
i mej, å dä kunne gå i en handvänning midt 
i ihåle skogen, der dä inte fins en katt en 
gång som sir eller hör en —» —

»Nå, det rådet lyder ni väl?» afbröt Iris 
ifrigt.

»Nej, nock har ja’ grunne på’t, men dä 
blir fälle inge flöttning å för mej förr’n di 
stopper ner mej i körgårn. Om ja’ skulle ge 
mej å te en annen socken, så vet ingen hur 
ja’ kunne slå mej vit der, å får ja’ inte plocke 
mine krösa å halla, så har ja’ inge penge te
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ge åt Brit-Maja, å då blir dä bare svält å 
elände å för henne å barnkräka. Nej, ja’ sit
ter allt der ja’ sitter, så länge Vår herre vill, 
å för rexten står ju ens Iif i hans händer.»

Hon hade lagt ifrån sig blåbärsbuketten på 
stenen och satt med händerna i knät och vag
gade sakta af och an med hufvudet. Iris hade 
fått tårar i ögonen; hon kände en sådan be
synnerlig längtan att få gå och klappa gum
man på axeln, och hon hade bestämdt Iydt 
denna sin känslas ingifvelse, om ej i det sam
ma Kurt uppenbarat sig alldeles bakom Krösa- 
Lotta, följd af hela gumskaran.

»Nu är det dags att vända om», sade han. 
»Vi ha varit och sett på nyodlingen; det Var 
skada att inte Krösa-Lotta var med oss, det 
hade nog varit roligt för Krösa-Lotta — och 
för Iris också — fast du har visst sett den, 
tror jag, eller hur? — Kom nu, så gå vi!»

Krösa-Lotta sällade sig till honom, och som 
hon gj orde honom en fråga angående nyodlin
gen, blef denna ämnet för deras samtal under 
hela vandringen hem till herrgården.

Det öfriga sällskapet följde efter par om 
par. Iris stod stilla en stund och såg utåt 
sjön, så att hon blef sist, och då hon ej slöt 
sig till någon af gästerna — Mala hade visst 
bespetsat sig på att hålla henne sällskap un
der hemvägen — fick hon gå ensam, ty irlgen



^KRÖSA-LOTTA.» 253

tordes tränga sig på ett så fint fruntimmer. 
Hon gick ett litet stycke efter de andra med 
ett tankfullt uttryck i sitt ansigté och bröt 
af en blåklocka eller en nattviol här och der 
utmed vägen. Hatten, som hon bar i handen, 
hindrade henne härvid, och då hon ville sätta 
den på sig, kom, hon att röra vid plymen, som 
hon alldeles glömt bort. Hon blef mörkröd 
ända upp till hårfästet, ryckte hastigt af sig 
plymen, den gula bandrosetten, de öfverflödiga 
armbanden och det granna sekinhalsbandet — 
hela stassen, som hennes man haft sådan fröjd 
af att pryda henne med — och stoppade allt- 
samman i sin ficka.

Droskan, som skulle skjutsa Lidaherrskapet 
till Marieberg, stod redan framkörd, och gum
morna fingo brådtom att ta afsked. Det dröjde 
länge, innan hvar och en tagit alla i hand, 
men slutligen satte sig det långa tåget i rö
relse. Krösa-Lotta, som linkade sist, vände 
sig oupphörligt om och svängde med sitt hand
kläde och drog munnen upp till öronen af idel 
välmening. Just som hon skulle stänga grin
den, kom Iris springande öfver gården. Krösa- 
Lotta trodde, att någonting var glömdt, och 
stannade derför med handen på klinkan och ett 
frågande uttryck i ögonen.

»Se här, tag det här», sade den lilla frun
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ifrigt och räckte fram sekinhalsbandet. »Ge 
det åt Brit-Majas barn att leka med. Det är 
inte af guld — och det är inte sant, att jag 
har fått det af kungen, jag bara narrades — 
förlåt mig! »
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