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När Marie besteg den “Gyllene hästen“.

ålköping hade två restauranter, der » bättre folk » kunde
1 äta sig mätta, om de inte voro allt för illa bort
skämda, nemligen Stadshuset och »Gyllene hästen», två 
schweizerier, der en herrekarl kunde slå sig ned utan att 
behöfva blygas för »milieun», Stadshusets och »Gyllene
hästens

Stadshuset låg, som sig borde, vid stadens stora 
torg, och när man satt der och åt hade man utsigt åt 
Nålköpings fashionablaste trottoir, der allt hvad samhället 
egde mondaint, elegant, skönt i qvinnoväg, chevalereskt 
hos män, tedde sig dels emellan elfva och två, dels efter 
klockan fyra.

»Gyllene hästen» låg i ena kanten af staden, bakom 
en esplanad, på en liten kulle, inbäddad mellan gamla 
vördnadsvärda ekar och kastanjer, bygd i gamla ladu- 
stilen, ett långt, långt tvåvåningshus utan alla onödiga 
sirater, men med två stora, präktiga verandor öfver hvar- 
ann och som löpte långs efter hela husets framsida. På 
dessa verandor hade man den herrligaste utsigt, ej alle
nast öfver alla Nålköpings palats och minareter, utan ock 
öfver Nålköpingssjön och Herrlingeskogen, som amfitea-
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traliskt höjde sig andra sidan sjön och från hvilken sköna, 
friska, terpentinmättade fläktar kommo alldeles oförfalskade 
midt in i Nålköping.

Och hade Stadshuset sina stamkunder och mat
abonnenter, nemligen den unge, ogifte rådmannen, läns- 
notarien, landskanslisten, länsbokhållaren och kamrern i Nål- 
köpingsbanken och ännu några andra, hvilka tyckte sig böra 
såsom mera officiella personligheter ur byråkrati och pluto
krati hemta sin näring ur stadens eget så till sägandes 
officiella hus, der fru Justitia hade sin rådstufvusal ofvan- 
på och der den regerande konungens byst i gips sedan 
mer än sjuttio år städse haft sin plats å kakelugnsfrisen 
i festivitetssalens ena ände.

Men å »Gyllene hästen» dvaldes lärde män och 
frie andar, djerfve ynglingar och naturer, de der älskade 
sol och luft och ljus, knoppande träd om våren, blomster
doft om sommaren och herrlig utsigt öfver bergen och 
sjön, der åto två lektorer, deraf den ene i svenska, som 
skref vers när så behöfdes, redaktionssekreteraren i »Nål- 
köpingsposten», som nästan var ett geni och äfven skref 
vers, löjtnant Averling, som hade monopol på att upp
finna alla nya kottiljongsturer på platsen och välja en
aktare till alla Nålköpings sällskapsspektakler, läroverks
adjunkter med estetiska och erotiska böjelser och några 
andra, som vant sig vid platsen och trifdes med säll
skapet och ej drogo sig för att gå den tre minuter långa 
vägen från stadens centrum till kullen der »Gyllene hästen» 
låg, en afståndsbekännelse, som förkrossar mig då jag 
gör den, ty i och med detsamma har jag ju också ofri
villigt röjt att Nålköping är en småstad.

Dessa voro stamkunder och matabonnenter. Den 
mera lösa hopen af värdshusbesökare drog helst till Stads
huset om vintern och till »Gyllene hästen» på våren och 
sommaren, hvarförutom det kunde hitta på att hända, 
att någon schism med kassörskan på ena stället eller
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någon oemotståndlig dragning till en liten flicka å kaféet 
på det andra kunde bilda öfverlöpare och desertörer, 
så att iandskanslisten i ljuflig sol- och sommardag tärde 
sin filbunke å »Hästens» öfre veranda och kysstes för
stulet bakom dörren till kallskänken, under det en läro
verksadjunkt framme i November kunde ertappas bakom 
ett tidningsblad inne å Stadshusets kafé i lifligt samspråk 
med »lilla nykomna ungen».

Och var å Stadshusets façad anbragt ett ur, som 
i elfva år visat tre qvart på fyra, och å midtelpartiet 
på »Hästens» öfre veranda en fantastiskt, i trä skulpterad 
häst, som förgylldes hvar gång stället bytte om inne- 
hafvare, senast för sju år sedan.

Det var en herrlig dag i början af Juni medan 
ännu skolmagistrarna voro qvar i staden och sommaren 
redan kommit dit. En aptitretande symfoni af knifvar, 
gafflar och glas — mest ölglas, ty Nålköpingsborna äro 
sparsamt och förståndigt folk ■— ljöd från »Hästens» 
verandor, fåglarna sjöngo i de gamla träden, all växt
lighet svällde i vårlust, och Lina och Charlotte hade tagit 
på sig sina ljusaste lif och tedde sig, der de, nätta och 
behagliga, Lina till och med lindrigt vacker, sväfvade hit 
och dit med flaskor, tallrickar och karotter, mera som 
unga Nålköpingsdamer, de der undfägnade kära gäster i 
sina pappors hus än som tjensteandar, de der bringade 
matabonnenter köttbitar till ett medelpris af 75 öre stycket.

Men hvarken Lina eller Charlotte hejdade^ i dag 
af smekande händer eller snillrika anmärkningar, hvarken 
lektor Berg eller redaktionssekreterare Malmén hade någon 
rolig historia; der låg öfver hele »Hästen» något af denna 
spända väntan, som hvilar öfver hvarje folksamling då en 
staty skall aftäckas, en bödelsbila falla eller en förlofning 
eklateras.

Vid ett bord i verandans ena hörn sutto några 
resande främlingar. De åto och pratade, som de brukade;
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men alla Nålköpingsborna voro nervösa, de gjorde en 
och annan anmärkning, de reqvirerade sin mat och sitt 
öl, men intet samtal ville komma i gång, tidt och tätt 
blickade litet hvar ned åt staden till, och herr Malmén 
tog upp sitt ankargångsur, som angett tidpunkten för så 
många märkliga händelser från Nålköpingsnejden i plats
tidningen, och sade nervöst, men kategoriskt:

—- Tåget kommer 3,4^.
Hvarenda en tog fram sin tidmätare, granskade den 

noga, nickade bekräftande och intygade:
— Tåget kommer 3,45.
Plötsligt sträcktes alla halsar ut öfver verandans 

balustrad och adjunkt Hansson hviskade ifrigt:
— Der!
Uppför trappan steg en ung, smärt qvinna med 

trötta, liksom dröjande steg. Pion var väl och ordentligt 
klädd, men enkelt, mycket enkelt; Lina värderade i hast 
hennes tarfliga hatt till högst fyra kronor. Af henne 
sjelf såg man blott den slanka figuren och ett rikt, blondt 
hår omkring ett ansigte, som föreföll blekt.

Gästerna gåfvo sig god tid, bättre ån vanligt, och 
somliga togo sig en extra desert. Efter en stund syntes 
det bleka ansigtet och det blonda håret bakom buffetens 
disk, alla blickar vändes dit och från allas munnar trängde 
ett öfverraskadt, dämpadt:

-— Aah!
Hon såg inte alls ut som om hon tillhört den der 

ramen af flaskor och glas. Hon såg rädd och förlägen 
och sorgsen ut och stödde sin lilla hvita hand mot disken, 
alldeles som för att hålla sig uppe. Annars var det ett 
vackert ansigte i fin oval med stora, mörkblå ögon, 
hvilka liksom bådo om förbarmande, med en liten fint 
skuren näsa öfver en yppig mun och fylliga kinder, och 
så hela ansigtet inramadt i detta rika, gyllene hår, som 
man beundrat redan på afstånd.
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Klädseln var så olik den man är van att se på en 
dylik plats. Ängsligt ordentlig, men allvarsam, inte rig- 
tigt modern, ytterligt enkel och ej särdeles väl sydd, svart, 
som om hon haft sorg.

Man lutade samman sina hufvuden öfver borden och 
hviskade, diskuterande detta för de närvarande så vigtiga 
och ytterst intressanta faktum, att »Gyllene hästen» fått 
sig en ny kassörska, ett faktum, som i all sin obetydlighet 
dock i Nålköpings tysta, stilla lif, med dess oföränderliga, 
tröttande enformiga fysionomi, varit nog uppseendeväckande 
att för en hel timme taga alla herrar »abonnenters» upp
märksamhet i anspråk.

Källarmästaren kom och lemnade henne kassan och 
talade ifrigt och pekade på de olika flaskorna. Hon 
hörde på ytterst uppmärksamt och böjde ödmjukt på 
'hufvudet när han slutat. Då gick hon fram till ett af 
matborden, tog matsedeln, slog sig ned på den lilla stolen 
innanför disken och läste, ifrigt, nervöst, som ett skräm dt 
-skolbarn läser öfver sin lexa.

Nu var en resande profryttare färdig med sin middag.
■— Smörgåsbord, en pilsner, filèt à la Nålköping, 

filbunke och strutar med creme, hvad blir det? Men 
kom ihåg att Gud ser oss, lilla fröken, sade den muntre 
handelsresanden och lutade sig cavalierement mot disken.

Det alabasterlika anletet blef purpurrödt, men med 
en stämma, den hon förgäfves sökte göra fast, svarade 
hon fort nog:

—• Två och tjugofem.
— Var så god, lilla nåden, och se der till en ny 

sidenklädning, sa den treflige profryttaren och lade två 
och femtio på disken.

Hon ryckte till som om hon fått ett slag. Så neg 
hon och lät tjugofemöringen försvinna i klädningsfickan 
medan hon stoppade ned det öfriga i kassalådan.
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Lektor Anker (i matematik) gjorde ett flygtigt öfver- 
slag i hufvudet, nickade belåtet och sa:

— Alldeles rigtigt. Djäkeln i den! Hon läste 
öfver raskt.

— Ha ha ha! Räknar kanske lika säkert som dina. 
piltar i sjunde. Men Gud vet ändå om den der stått 
bakom disk förr, sade hans kollega.

Det såg verkligen inte så ut. Inte för att hon 
gjorde något galet eller räknade fel, men tvekande och, 
litet bortkommen såg hon ut, och i hvarje minut, som 
hon var ledig från inkasseringen, sjönk hon ned på sin 
lilla stol och stormläste pa matsedel och vinlista, tydligen, 
fast besluten att lära sig dem utantill.

Fram mot femtiden då alla ätit, de qvardröjande- 
fått sitt kaffe och blott emellanåt ringde på en ny qvarts- 
punsch, en flaska vatten eller en cigarr, blef det litet 
ledigt vid serveringen. Då stötte Lina Charlotte i sidan- 
och blinkade åt disken till, att de skulle gå fram och 
bekanta sig med den nya kamraten, efter hon inte syntes, 
ha vett att presentera sig för dem, som voro äldre på 
platsen. Nåja, »kassörskan», äfven om hon får hjelpa till 
med att servera ibland, som nog hände på »Hästen», är 
ju i alla fall nästan som lite för mer än de andra flickorna.

Hon tittade förläget upp på dem när de kornmo- 
fram till henne. De sågo så muntra och sjelfmedvetet: 
trygga ut och voro så elegant klädda och hon tyckte 
att de blickade litet öfverlägset på hennes tarfliga drägt..

— Nu kanske en kan få andas ut så länge som 
medan en helsar! Välkommen hit! Hvar kommer fröken 
från som längst? sade Lina.

— Hjertlig tack. Jag kommer från mitt hem och 
har aldrig varit på värdshus förr. Vill ni inte vara så. 
goda och kalla mig Marie, eftersom vi äro kamrater!

Tonen och blicken, som åtföljde orden, afväpnade för 
alltid både Lina och Charlotte. Det stod med ens klart.
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för dem att något öfversitteri af denna kassörska hade 
de aldrig att befara och lika litet någon konkurrens om 
herrarna, bland hvilka de hade hvar sina gunstlingar.

— Välkommen, Marie! Vi ska försöka trifvas till
sammans, sade nu äfven Charlotte och räckte vänligt fram 
sin hand, hvars form och sträfva hud föga harmonierade 
med hennes fina drägt.

Derute i kaféet högg man källarmästaren i kavajfliken 
vid bord efter bord.

—• Hör du, Lindberg, hvad är det der för en rädd. 
dufva? •— Hvar katten har källarmästarn fått den blyga 
sippan ifrån? — Hör nu, säj, det är väl ingen familje
flicka, som federationen skickat oss på halsen för att hålla, 
styr på oss? Så haglade frågorna omkring värden.

Och den gamle däste, hvithårige, astmatiske källar
mästaren tog en högtidlig, mystisk min på sig och pustade::

— Herrarna . . . puh . . . puh ... får lof, med ett ord 
sagdt . . . puh ... lof vara snälla vid den flickan . . . puh 
. . . puh ... för hon har aldrig varit ute förr, för hon. 
är . . . puh . . . med ett ord sagdt ... en fin, anständig 
flicka, fast det blef. . . puh . . . konkurs efter hennes pappa. 
. . . med ett ord sagdt.

— Herre Gud, vi ska inte äta opp na. Men hvad. 
heter sötnosen och hvar är hon ifrån?

— Puh . . . hon är från Karlstad . . . puh . . . Marie- 
Wibom heter hon . . . puh . > . och far hennes var min 
skolkamrat . . . med ett ord sagdt . . .

— Sicken gammal lurifax till att kokettera! Inte 
har du nånsin gått i skola, Lindberg?

— Jo, så min själ blef jag inte qvarsittare i tjerde 
. . . med ett ord sagdt.

— Skål på dig! Skål för vetenskapens martyr, som 
hägnande lägger sin arm om lilla diskblommans oskuld!, 
larmade lektor Berg (i svenska).

Med svidande bröst och värkande knän sökte Marie:
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vid tolftiden upp den lilla skrubb, tätt under taket, innanför 
de andra flickornas gemensamma sofbås, som på »Hästen» 
eick under namnet af »kassörskans rum». Ack, det varo

värre än hon trodde ! Ännu hade alls intet inträffat af allt 
det, som de kära derhemma framhållit för att afskrämma 
henne från sitt beslut. Ingen närgångenhet, ingen opas
sande förtrolighet hade stött henne, intet rått skämt nått 
hennes öron, men ändå . . . Dock. det gälde bara att 
modigt hålla ut. Hvad hade väl stått henne öfrigt, fan
junkaredottern i det ruinerade hemmet, utan tillräckliga 
kunskaper att taga någon plats med verkligt anseende? 
Ett par lika ringa platser som denna, men mindre sårande 
för hennes känsla, kunde hon kanske fått, men nästan 
utan lön; ett knappt bröd, så godt som ingenting till 
kläder på kroppen och ingen möjlighet att bispringa modern 
med ett öre . . . Nej, hon skulle visa, att man var sin 
egen herre och sjelf höll sin heder i sina händer, hvar 
lifvet än stälde en . . . och för resten . . . här kände henne 
ju ingen.

Men huru fast än hennes vilja var, huru förståndiga 
hon än fann sina egna tröstegrunder, så sköljde tårarna 
lika friskt öfver unga kinder, der hon låg nedkrupen i 
sin ej allt för beqväma bädd.

Nej, någon mera reel tröst fick det lof vara! Och 
så tänkte hon på de små hvita silfverslantar, som under 
eftermiddagens lopp glidit ned i hennes ficka och hvilka 
hon visserligen skulle dela med Lina och Charlotte, men 
som också, då de nyss räknades, befunnits utgöra öfver 
fyra kronor. Bara på en half dag! Men det var ju 
rikedom! Och med tanken på blifvande skatter somnade 
hon omsider, och kinder, ännu fuktiga af tårar, gropades 
i sömnen till ett litet leende då hon drömde hur hon 
skrifvit en postanvisning till mamma derhemma och fylde 
i den både med bokstäfver och siffror. —• »Dricksslantar!» 
Fy fy! Men det är ju ärligt ändå, och när man är så
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fattig . . . »Marie Wibom värdshusflicka!» Tänk, när de 
fingo veta det, hennes kamrater i skolan, der hon gått 
tills pappa ej längre hade råd . . . Nå, än sen då! Det 
var väl inte värre än att vara butiksfröken, der herrar 
gingo och köpte? Jo, kanske; man blef allt gladare af 
gubben Lindbergs varor . . . Hur var det nu igen hon 
skulle säga om någon blef stygg? »Hvad menar ni?» 
— »Förlåt, men ni vänder er till orätt person!» — »Att 
ni inte blygs!» Då måtte de väl i all verlden skämmas?

Men tröttheten hos själ och kropp tog allt mera 
öfverhand; gyckelbilderna försvunno så småningom, sömnen 
blef tung och drömfri, och det sista den domnande tanken 
spelade omkring var en kolossal »gyllene häst», som förde 
henne långt, långt bort der det fanns gemensamt bröd 
för både henne, mamma och syskonen.

* ❖
*

II.

Lifvet på ”Gyllene hästen”.

Tiden går så fort och man lär så snabbt, då man 
är ung. Högsommaren fann Marie redan betydligt mera 
»på sin plats» än i början; der var också riklig öfning, 
ty »Gyllene hästen» var sommartiden mycket besökt. 
Nu stod hon bakom disken lika elegant klädd som någon
sin Lina och Charlotte, ändå mamma derhemma visst 
inte blifvit glömd. Men då drickspengarna voro så rik
liga, hade de naturligtvis också trubbat till hennes känslor, 
så att nu kändes det ej längre svårt att taga emot dem. 
Blott en gång, då en resande herre, som sagt sig skola 
dröja i staden några dagar, mycket höll sig på »Hästen», 
gerna ville språka med den vackra kassörskan och betrak-
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tade henne med närgångna blickar, lade en femma på. 
disken då han skulle betala kaffe och ett glas konjak, 
och hviskade:

— Det är jemnt, lilla vän! 
låddes hon inte derom utan gaf honom tillbaka.

— Var så god, lilla tultan! sade han och vräkte 
sig på disken med det rödglödande ansigtet helt nära. 
intill hennes.

Då steg hon tillbaka, blodröd i ansigtet, sköt åt 
honom silfverslantarna och sade:

— Var så god sjelf! Det der skall visst vara be
talning för något, som inte ar till salu här!

Det fordras litet tid innan en ren flicka förstår något 
sådant, och ännu en liten tid innan hon får mod att visa 
att hon förstår. Men erfarenheten hade lärt Marie, att 
någon tvekan dugde ej dervidlag, om hon ville värja sig, 
och hennes bestämda väsen hade redan rest en mur om
kring henne mot alla närgångenheter af dem som oftare 
besökte »Hästen». Numera var det egentligen bara främ
lingar, som gjorde, ett och annat stilla kurtisförsök. Men 
gamle källarmästaren var inte rigtigt nöjd. »Inte tvär 
mot gästerna, Marie !... Puh . . . puh . . . De maste 
trifvas, ser hon . . . Puh ... De mena inte så fasligt 
illa, och i alla fall, när man tagit plats bakom »Hästens» 
disk . . . puh . . . puh ... är det inte lönt att spela gref- 
vinna . . . med ett ord sagdt.»

Marie sväljde harmen och tårarna. Innefattade da 
hennes plats skyldigheten att låta förnärma sig utan att 
visa harm? Godt! Så skulle hon försöka äfven det, 
försöka gömma harmen under skämt och löje och taga. 
vara på sig ändå.

En qväll kort derefter kom den store, tjocke, röd- 
brusige lektor Anker (han i matematik) upplifvad af en 
gladare sexa, der ölet blandats med äfven andra varor, 
och trängde sig in till hyllorna bakom disken, letande efter-
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»en konjaksflaska med mitt skrifna namn på, som stått 
här sen Lottens tid». Han förde sin flåsande, starkt 
-doftande mun alldeles intill Maries ansigte, han frågade 
om »lilla vännen gick i kärleksgriller efter hon slarfvat 
bort hans flaska» och han tog henne till sist så vänligt 
om lifvet och sa, att han skulle »inte fästa sig vid kon
jaken, bara hon i stället ville låta honom få litet nektar 
-och ambrosia från sina egna röda läppar».

Hon var nära att brista i gråt, men då skulle det 
just blifvit ett vackert spektakel; man fick ju »inte vara 
tvär mot gästerna», och så gaf hon till ett skallande 
skratt, slingrade sig raskt ur hans röda, varma, flottiga 
händer ut på golfvet, lemnande honom ensam bakom 
-disken, och ropade:

— Kors så snällt af lektorn att ta min plats på en 
stund så jag får gå ut och ta mig litet frisk luft! Jag 
har stått så instängd hela dagen. Adjö, adjö! Glöm 
inte att doktor Hansson fått två halfva pilsner!

Man är just inte bortskämd med humor i Nålköping. 
»Nålköpingsposten» har inte plats för sitt lilla formats 
skull och de andra ha inte tid; der ljöd ett skallande 
»Bravo!» från »magistrarnas bord», och dädanefter kretsade 
lektor Anker (i matematik) i vidare sferer än förut om
kring disken.

Marie hade den ovanan att tänka och reflektera 
ibland. Hon var ju också tjugofyra år fyllda och en 
förståndig flicka. Och så tänkte hon på huru ofantligt 
olika det mått af aktning var, som man skänkte henne, 
värdshusflickan, och de unga damerna i Nålköpings familjer, 
men huru ohjelpligt illa det dock skulle gå henne, om 
hon ej hade bättre hållning och akt på sitt uppförande 
än ett par af dessa förträffliga familjeflickor, som hon 
händelsevis kommit att titta bakom masken en smula.

En gång hade kamrer Lindstams haft en liten middag 
på »Hästen» för sig sjelfva och en bekant flicka, som
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tillfälligtvis kommit till staden på besök. Mär Marie kom 
upp på deras rum med deserten hade fru Lindstam af- 
lägsnat sig på ett par ögonblick och den fina, främmande 
fröken låg i kamrerns armar, och de kysstes, som om 
de aldrig ville sluta. När de sedan gingo hem, såg 
Marie på den unga damen genom det öppna fönstret, 
mycket och skarpt. Gud, hvad hon såg hög och värdig 
och imponerande ut. Hur kunde bara någon våga?

En het Julidag hade den fåtaliga, men muntra ung
dom ur »societeten», som då fanns qvar i staden, anordnat 
ett roddparti med sexa efteråt i skumrasket på »Hästen». 
En halfgammal, nöjeslysten och föga sträng enkefru var 
det nödtorftiga »förklädet», och det gick mycket lifvadt 
till deruppe på »lilla salen». En af flickorna stod vid 
fönstret i ett af smårummen och åt sin desert. Utom 
henne fanns endast en af de hurtige roddarne för dagen 
i rummet. O så de tittade hvarann in i ögonen! Plöts
ligt ser hon sig omkring, tar en bit tårta på desertskeden 
och sticker den raskt in i — hans mun och derefter en 
ny bit med samma sked i sin egen . . . Sen mumsade 
de nog så förnöjdt och sågo på hvarann, tysta, med 
hufvudena tätt intill hvarann, tydligen njutande oerhördt 
af sitt fina, delikata påhitt.

Marie visste att flickan var förlofvad med en herre 
från en annan trakt af landet. Han hade nyss varit i 
Nålköping och då hade de en afton suttit i en af »Hästens» 
bersåer hand i hand och öga i öga.

Och när hon sett detta och mycket mera sådant, 
så tyckte hon att vår herre ställt det orättvist, som lät 
så mycket ostraftådt ske på det ena hållet, och gjort 
det så svårt och trångt och tacklöst att kämpa för sitt 
goda namn på det andra.

Men Marie hade orätt! Sprittemplet är för de 
moraliska smittofröna detsamma som epidemisjukhuset för 
de kroppsliga; gör man ej rätt i att fordra mera akt-
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samhet, strängare desinfektion af sjuksköterskan än af 
arbeterskan ute på fältet? Sprittemplet är för synden, 
hvad elden är för krutqvarnen; gör man ej rätt i att 
fordra större aktsamhet af krutqvarnsarbetaren än af tjenst- 
flickan i det privata hemmet?

Men när Marie dagen efter någon bjudning i staden, 
hörde de inbjudne herrarna låta de närvarande flickorna 
passera revy, då afundades hon dem inte. Med större 
ringaktning kunde de väl knappast tala ens om hvarken 
Lina eller Charlotte, fast dessa, gudnås, nog mången gång 
»gifvit hugg på sig».

»Sjung om studentens lyckliga dar!» tonade det, 
käckt och ungdomsfriskt, men föga välljudande, uppe bland 
»Hästens» lummiga löfkronor en af de första dagarna 
efter det Marie tillträdt sin nya kondition, hvita mössor 
glänste fram på vägen och man lade hastigt och lustigt 
beslag pa »Stora salen» för att fira den blifvande aka
demiska frihetens aflösande af skoltvånget i Nålköping.

Tre qvällar förut hade de flesta af ynglingarna med 
neddragna »civila» mössor, uppslagna rockkragar och rädda, 
smygande steg kommit och abonnerat på ett litet rum i 
öfra våningen, druckit sig onyktra och kritiserat sina lärare 
pa ett sätt, som kom Marie, hvilken försåg herrarna med 
hvad de behöfde, att rysa öfver att skolmagistrarna bara 
kunde vara sådana fasliga menniskor.

I afton voro lärarne inbjudna gäster, helsades med 
glas i hand af primus och tackades innerligt för all kär
leksfull omvårdnad, allt ospardt lärarenit, som de unge, 
hvart de än kommo i verlden, skulle erinra sig med inner
lig erkänsla, men också med saknadsfullt vemod. Och 
rektorn tackade och intygade att det varit en alldeles 
ovanligt bra och välartad afgångsklass ; han kunde rakt 
inte minnas nagon bättre under sitt tjugoåriga rektorat, 
och det var med fullt och varmt hjerta han bjöd dem 
farväl och sina bästa välönskningar till fortsatta studier,.
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till ett rätt begagnande af den akademiska friheten, till 
lycka och glädje i studierna och i lifvet.

När de unga rösterna sedan började höjas alltmera, 
drogo lärarne sig tillbaka för att icke riskera något af 
sin värdighet genom det nödtvungna askadandet och åhö
randet af något, mot hvilket de borde, men ej längre 
egde magt att ingripa. Blott den yngste extraläraren, 
som ej ännu absolverat någon akademisk examen, som 
för tre år sedan sjelf var nybakad student, liksom aftonens 
värdar, han lät nuvarande värdighet och gamla minnen flyta 
samman i behagligt kaos och drack i fyllan och villan 
brorskålar till höger och venster, somnade derefter i en 
vrå och bars slutligen af nyvunna bröder hem på en filt 
sedan ett förslag att för ändamålet afkroka en deuxbattang 
öfvergifvits såsom mindre praktiskt. Och bärarna sjöngo 
alltjemt om »studentens lyckliga dar» och sporde det 
slumrande Nålköping i gräsligaste falsett »Hvem är, som 
ej vår broder mins?» Men af den under nio ar mödo
samt inpluggade klassiska bildningen varsnades för till
fället ingenting, om ej det, att de unga flitigt gjorde 
romerska tior med benen.

Men Marie, som i flera månader sörjt öfver att lille
bror, som hade ett sådant »läshufvud» och så vackra be
tyg till femte, af fattigdom tvungits att ta plats som spring
pojke i jernhandel, tyckte att aftonens scener liksom 
lisat hennes grämelse en smula.

Stor sak i det! Den som vaknar med hufvudvärk 
dagen efter sin studentfest, kan bli de sinas glädje och 
sitt fosterlands stolthet; den som mönstergildt, i god tid 
den qvällen tömmer sitt ölostglas, kan bli en stor stackare, 
liksom jernhandelns springpojke kan bli lådhuggare, kanalje 
och ett samhällets olycksbarn lika lätt som grosshandlare, 
konsul och riddare.

En snillrik författare har sagt, att »ingen är en stor 
man i sin kammartjenares ögon». Värdshuslifvet är också,
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åtminstone för stamkunderna, en sådan der intim milieu, 
der värdigheten stundom bleknar och respektabiliteten 
slappas, der karakterernas afvigsidor framträda bra nog 
•skarpt emellanåt.

Marie fann snart att det inte dugde att spela naiv 
«Uer låtsa okunnighet om någonting, om hon ville hålla 
sig uppe, och snart hade man i Nålköpings ungkarls- 
kretsar ett helt litet florilegium utaf bevingade ord från 
henne. »Herrarna ta visst fel? Det här är matsalen!» 
hade hon en gång erinrat några allt för mycket upp
sluppna ungdomar, som efter det alla andra gäster af- 
lägsnat sig, supérat med ett par å »Hästen» uppträdande 
varietéfröknar. »Han är vacker, men inte på sin plats!» 
sa »Hästens» Marie om Malméns bukett», blef ett slag
ord sedan redaktionssekreteraren Malmén af Lina lurat 
ut Maries födelsedag och då på disken placerat en stor
ståtlig bukett, den Marie med nämnda motivering flyttade 
•öfver till Malméns eget middagsbord.

Kamrer Lindstam hade alltid svårt att hålla sig 
vid marginalen när han fått ett visst qvantum sprit. En 
gang när han skulle betala, famlade hans osäkra arm 
efter halsen på Marie under det han suckade:

— Min lju . . . u ... hufva älskling!
Marie sprang genast till telefonen och bad om kam

rerns nummer, och när hon derhemma hos honom fått 
fatt i någon, hörde man huru hon i orolig och brådskande 
ton meddelade:

— Kamrern har blifvit hastigt sjuk på »Hästen» 
och ropar efter sin fru!

I den bestämda och resoluta kassörskan kunde de 
under sommarmånaderna frånvarande »abonnenterna», när 
de kommo åter på hösten, omöjligen känna igen den 
blyga, tvekande, ängsliga och trötta flickan,, hvilken tre 
månader tidigare gjorde sin debut på »Hästen». Men 
några tyckte mindre om henne nu än då, och det sade 

Sigurd, Marie på .“Gyllene hästen“. 2
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de rent ut till gubben Lindberg. Då ref den gamier 
källarmästaren sig bekymrad i hufvudet och mumlade:

— Marie ska . . . puh . . . med ett ord sagdt... 
puh . . . puh . . . vara snäll mot herrarna . . . Det är påt 
dem man lefver, och lektor Anker . . . puh . . . puh . . . 
har förbaskadt rätt i när han säger . . . hm . . . hm attt 
»gästen herre är i» ... puh . . . puh . . . »värdens hus»T,. 
med ett ord sagdt!

*
*

III.

”Har ni aldrig haft någon syster?”

Källarmästaren på Stadshuset sof oroligt och hade 
elaka drömmar. Oktober var kommen, men icke den 
då vanliga större tillströmningen af gäster på »Stadt». 
Gamla vettiga statens män, som borde förstått bättre, 
traskade uppför backen till »Hästen» i strömmande regn 
och sexade och hade spelpartier, som om det varit midt 
i sommaren.

Gubben Lindberg blef sparsammare med sina för
maningar till Marie att »vara snäll mot herrarna». Hon 
hade nu en gång sitt sätt för sig, och det sättet måtte 
ändå inte varit så dumt, ty gästerna trifdes bättre än 
någonsin. »Hon är . . . med ett ord sagdt . . . puh . . . 
en perla», var numera gamle källarmästarns stående om
döme.

Men beundrarne gjorde fortfarande Marie en hel del 
besvär. Sedan de vanliga diskhängarne, hvilka älska djerfva 
attacker och snabba framgångar, fått besked, återstod en 
del andra.
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Der återstodo ett par exemplar af det småstads- 
species, som »gör salong med flickan vid disken». De 
kommo mellan fem och half sju, mellan deserten och de 
första toddarna, då der var jemförelsevis ledigt i buffeten 
och alldeles tomt i matsalen, der den var placerad. De 
fällde sina träffsäkra omdömen om väderleken och nöjena 
i staden. De önskade höra fröken Maries tanke om 
»Villars dragoner», vid hvars epokgörande uppförande i 
Nålköpings dramatiska konsttempel de iakttagit henne å 
första radens sida. »Verkligen?» Åh, trodde då fröken 
Marie, att de hörde till dem, som kunde se solen sticka 
dem midt i ögonen utan att blinka?

Var fröken Marie mycket road af teatern? Hade 
hon aldrig sjelf någon gång drömt . . .? Åh, med hennes 
figur och ögon! Jaså, det hade hon inte tänkt. Nå 
det var i alla fall tur för Gerda Grönberg och Edla 
Johnson det, för nog visste de hvem som . . . enligt deras 
tycke . . .

När man inte rökte, skulle man kanske kunna få en 
kopp kaffe vid matbordet närmast disken?

Äh, så skönt att sitta så här i lugn och ro och få 
tala ett par ord med en intelligent qvinna! Fröken 
Marie kunde ju inte ha en aning om hur flacka och 
ytliga allihop societetsflickorna i Nålköping voro i sina 
intressen, och de flesta dertill så ömkligt inskränkta. Man 
blef så trött på dem, när man varit på en middag eller 
supé! Trodde inte fröken Marie, att det var sjelfverk- 
samheten, arbetet, känslan af att ha sig sjelf att tacka 
för allt, som adlade qvinnan och väckte hennes ädlare 
instinkter till lifs?

Stackars lilla fröken Marie! Hon arbetade kanske 
fôr mycket . . . och så måste ju hvar och en, som såg 
henne, tycka att detta inte var någon värdig omgifning... 
det vill säga passande infattning ... det vill säga att hon 
var skapad till något helt annat . . . men ändå, om fröken
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Marie blott visste huru högt de aktade henne, huru de 
verkligen beundrade henne . . .

De hade många gånger tyst inom sig frågat hvad 
vår Herre egentligen bara menat med att ställa en sådan 
qvinna ... en qvinna, äom . . . ja, det är detsamma . . . 
bakom disken på »Hästen»? Vår Herre hade visserligen 
inte svarat något direkt, men en känsla i deras hjertan 
hade sagt dem, att sådant skett på det äfven en stackars 
ungkarl, i saknad af hemmets värme, af en qvinnas vän
liga blick då han öppnade dörren till sin ensliga, kulna 
bostad, inte skulle behöfva ens i sitt dagliga lif vara i 
saknad af umgänget med en god och vacker och behaglig 
qvinna. För egen del hade de gått här i Nålköping och 
hållit på att glömma bort hurudan en dylik qvinna var, 
då fröken Marie kom till »Hästen».

Finge de lof att erbjuda en biljett till morgondagens 
spektakel; qvick pjes, förtjent att ses af en person med 
det sinne för humor, som fröken Marie . . .

Och Marie, hon pratade och log och parerade artig
heterna på bästa sätt, och gaf herrarna goda råd hur 
de skulle få det trefligare här i verlden, visade dem på 
flickor, med hvilka de borde gifta sig, och rådde dem 
att söka sig transport till mera mondaina samhällen, om 
de inte trifdes i Nålköping. Och när de talade om sina 
hjertan, som om inte allt stått rätt till der, slog hon upp 
ett klingande skratt och sade:

»Det är ingenting annat än influensa, vet herr Lund- 
qvist! Försök i morgon middag en hela af vår bour
gogne från sextisju!»

Värre var det med den lille kassören på tändsticks
fabriken. Hans unga, jemförelsevis oförderfvade hjerta 
hade blossat till på fullt allvar, han rodnade när han 
skulle betala och sköt till henne drickspenningarne med 
ett par ögon, som tiggde hennes förlåtelse för det han 
bara vågade.
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En gång, då han åt sin sura mjölk med alla tecken 
till de mest qvalfulla plågor, skyndade Marie fram till 
honom och utropade :

»Men, herre Gud! Herr Andersson har ju peppar 
på mjölken!»

Då såg han upp på henne med sin vackraste blick 
och hviskade :

»Tst! Jag ville ingenting säga, för att det var fröken, 
som satte till mig flaskan ...»

Och när sommarens och den sura mjölkens tid var 
förbi och hösten och julen äfven och Februari kom med 
sin Mariadag, sände han, varnad af andras missöden, upp 
sin blomsterhyllning på hennes rum direkte samt ett 
vackert blomsterkort med följande ståtliga qväde, hvar
med redaktionssekreterare Malmén, som allt för länge 
brännt sina kol förgäfves för att nu rivalisera, ädelmodigt 
hulpit honom och hvars ton möjligen skulle blifvit något 
mindre eldig och tydlig, om icke båda herrarna den 
minnesvärda dag, på hvars qväll det diktades, grundligen 
firat »skyttefest» hela dagen:

Bland sälla dar, bland lyckliga på jorden 
Dock en jag vet långt mer än andra skön;
En dag så kort här uti kulna norden,
En vinterdag med tufvan gömd i snön.

Dock sommarljuf deu dagen skall förbli 
Så länge som den bär Ert namn, Marie.

Min blyga mun har ganska svårt att tolka 
Hvad diupt sig i mitt varma hjerta rör;
Men bland beundrare, som tätt befolka 
Den »Gyllne hästen», jag dock svära tör,

Att den blir trognast, som nu är så fri 
I blomdoft nalkas Eder, skön Marie !

Om Ni beundransvärda, goda flicka 
Mitt hjertas känslor ville blott förstå!
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Om inuti mitt bröst Ni kunde blicka 
Ert sköna öga skulle läsa då

Med eldskrift evigt ristadt in deri 
Ett outplånligt, enda namn: Marie !

Dagen efter kom herr Andersson till frukosten mycket 
tidigt för att iakttaga verkan af sin hyllning. Marie gick 
genast emot honom, neg och tackade och sa att hon 
just i dagarna hört att i Köpenhamn bodde en professor, 
som var mycket bra för hjertlidande och att om kassö
ren var så illa deran, som han skrifvit, borde han inte 
dröja att resa dit.

Herr Andersson såg på henne med en hjertslitande, 
stumt förebrående blick och tröstade sig genom att på 
aftonen ute i den skumma planteringen ge en profryttare, 
hvilken vid liqvidationen kallat Marie »sin lilla sötnos», 
en sjungande örfil.

Bland dem, som aldrig syntes egna den vackra 
kassörskan någon vidare uppmärksamhet, var en kontorist 
Lund, en trettio års man med en herkulisk figur och ett 
ljuslätt, gossaktigt, trefligt utseende, ett fylligt ansigte. 
hvars många oregelbundenheter man glömde för ett par 
hjertegoda, blå ögon. Herr Lund talade aldrig vid disken 
ett ord mer än nöden kräfde, var alltid höflig och snäll, 
men så upptagen af sina vänner, att han aldrig hade ett 
ord öfver för »vackra kassörskan».

Marie såg honom komma och gå som alla andra, 
tittade liksom Lina och Charlotte efter honom då han, 
som var Nålköpings erkändt skickligaste hjulryttare, blixt
snabbt satte af utåt. allén på sin tvåhjuling när våren kom 
och dessa moderna fortkomstmedel åter togos i bruk, 
lyssnade till de andra herrarnas berättelser om Lunds 
bedrifter i gymnastikklubben och jättelika styrka samt tog 
emot hans tio- och tjugofemöringar som alla andras.

Herr Lund var en mycket måttlig man. De flesta 
af de öfriga herrarna hade någon gång stått vid kassan
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med gingliga knän och sluddriga ord på tungan; Lund 
aldrig. Så fick han en dag besök af ett par vänner 
från den ort der han förr vistats i flera år. Då slog 
han rigtigt på stort, beställde fin vinmiddag uppe på ett 
af smårummen och hade långa öfverläggningar med gamle 
Lindberg för att få det präktigt.

Middagen blef långvarig och de gamla vännerna 
läskade sig betydligt med de flytande varorna. Aftonen 
gick under skämt och gamman; till supé orkade de inte 
med något annat än ostron och champagne. Det var 
långt ifrån hvar dag, som der öppnades champagnebuteljer 
på »Hästen». När Marie från den alldeles under buffeten 
befintliga vinkällaren kom upp med en dylik, stannade 
hvarenda inföding vid disken och sporde aktningsfullt: 
»Hvem ska’ ha' da r» och gick inte sin väg förrän han 
fått besked.

Timmarna gingo och det blef stängningstid. Qvarten 
öfver och halftimman öfver. Hot med polis och slöa 
hånskratt till svan Gamla vanliga scener och blott nu 
egendomliga derför, att den hygglige herr Lund var allra 
värst. Lina och Charlotte gingo till hvila och Marie var 
alldeles ensam när de främmande gästerna stapplade ned 
för trappan och Lund raglade fram till disken. Marie 
ryggade förskräckt tillbaka för hans blodröda ansigte och 
de annars så glada, milda ögonen, som nu rent af gnistrade 
och sprakade. Han fick sin räkning och betalade. Så 
böjde han sig fram och såg henne rakt in i ansigtet, 
slog sin jättearm om hennes hals och pressade sina feber
heta, likör- och cigarrdoftande läppar hårdt, hårdt intill 
hennes mun . . .

Hon blef som förstenad, stod der orörlig och stödde 
sig mot disken, sedan hon med en häftig stöt för bröstet 
kommit honom att tumla baklänges ett par steg. Han 
sjelf syntes häpen öfver sitt tilltag och stirrade henne 
in i ansigtet. Den blick hon nu gaf honom, kom honom
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att nästan nyktra till en smula, och så gaf han sig i vägT 
mumlande några obegripliga ord.

Marie skakade som af en frossbrytning. Mekaniskt 
ordnade hon flaskorna på hyllorna till morgondagen,, 
släckte och stapplade upp på sitt rum. Det kändes så 
oändligt förödmjukande, att ingen i hela verlden skulle- 
kunna förstå den skymf, som träffat henne. Herre Gud,, 
att ta en värdshusflicka om nacken och kyssa henne,, 
inte är väl det så farligt! Finns det verkligen någon, 
enda sådan, som inte varit utsatt för något dylikt?

Det visste hon inte, det gjorde henne alldeles det 
samma; hon visste blott att hon sjelt\ så ringa hon var och 
snart tjugofem år gammal, aldrig kännt en mans läppar 
tryckas mot sina. Och så nu på detta skymfliga sätt!. 
En man, som icke längre var någon man, en berusad, 
en vettlös! Hon borrade ned hufvudet i sitt lilla tvättfat 
så djupt hon kunde och gned läpparne tills blodet sipp
rade fram. Fy, fy!

Men allt efter som hon timme efter timme låg vaken 
och tänkte på hvad som händt, kände hon med förfäran,, 
hurusom harmen ändock icke var den starkaste känslan 
i hennes hjerta; det var sorg, rigtigt smärtande sorg. 
Och detta var ju alldeles oresonligt. Hon var ju för 
gammal, hade hört och sett för mycket att tillmäta en 
kyss mot hennes egen vilja någon allt för öfverspänd- 
betydenhet. Var hon ej lika god sedan hon tvättat bort 
den som man aftvår en smutsfläck? Jo visst. Och så. 
brast hon i hej dlös gråt.

Hon frågade sig sjelf om hon var alldeles galen och 
undrade huru hon skulle kännt det om någon annan så. 
förgått sig emot henne? Och nu klarnade det så små
ningom. Hvilken annan som helst det varit kände hon 
att kränkningen, bpsinningslös vrede, rigtigt hat skulle 
undanträngt hvarje annan känsla; men — honom kunde
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hon ej vredgas på så som hon ville, och dock skulle 
ingen, ingen kunnat smärta henne så som han.

Hur hade han kunnat så tyst och hemligt smyga 
sig in i hennes hjerta utan att ens hon sjelf visste derom? 
En kyss af honom . . . Hennes lilla hufvud fantiserade om 
denna kyss, gifven under andra förhållanden, med det 
stora, blonda, gossaktiga hufvudet lugnt hvilande mot 
hennes kind, med de klara, blåa ögonen kärleksfullt seende 
in i hennes egna, och så hon tillhört hans klass och haft 
rättighet, och kunnat utan att ångra ... Åh! Var det då 
sådan kärleken var?

Då herr Lund vaknade följande dag hade han för
lorat de flesta minnena af den glada gårdagen, men lefvande, 
klara, oafvisliga stodo ett par djupa, mörkblå ögon för 
honom i ångest och harm. Det var i den blicken något 
mera än blott afvisande förakt. Var det ens något förakt 
deri? Der låg i den blicken någonting sorgset och för- 
skrämdt, något obeskrifligt, som kom honom, gamle för
ståndige karlen med månadsabonnement på »Hästen», att 
i två hela dar gå och äta à la carte på stadshuset.

Han skrubbade allvarsamt upp sig sjelf för denna 
»fåniga barnslighet.» Han bar sig ju åt som en tuktad 
skolpojke. Hvad f — n hade der också kommit åt honom? 
Han, som hatade .»allt sån’t der klabb» och som dessutom 
icke allenast var, som det så vackert heter, »demokrat 
ända ut i fingerspetsarna» utan också i hjertat, så att 
han hade en smula hänsyn äfven för qvinnor i en ställning, 
som gaf ett klent skydd mot andra unge män. Han hade 
varit som förryckt, blodet flöt som eld i hans bröst, 
golfvet gungade och han tyckte hon var den sötaste flicka 
han någonsin sett.

En kulen Decemberqväll mellan fem och sex slank 
han in till buffeten och bad om en cigarr i en ton, som 
om han bedt en grefvinna om rosen vid hennes barm. 
När han betalade den, slog han ned ögonen och hviskade:
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— Kan ni förlåta mig?
Hon svarade honom inte, men den blick, hon höjde 

mot honom, förvirrade honom. Den var rädd och sorgsen, 
men der låg ingen harm och afsky deri, der var något 
darrande, blygt och vekt, något som han aldrig mött i 
ett qvinnoöga förr.

På qvällen åt han der och följande morgon gick han 
dit, och så var han inne i det gamla igen. Som om 
ingenting händt? Nej, han kände att der hvilade något 
underligt i luften, något tryckande, men lockande på samma 
gång, och efter en tid ertappade han sig med att längta 
från den ena måltiden till den andra, på ett sätt, som 
var alldeles oberoende af hans friska aptit, att egentligen 
blott vegetera de stunder han ej tillbringade på »Hästen» 
och lefva blott då han var i närheten af Marie.

Han började språka med henne, aktningsfullt och 
lagom mycket i en ton, hvars verkliga respekt var vida 
skild från ett par andra Nålköpingslejons enträgna försök 
att »göra salong med vackra kassörskan.» I början blef 
hon röd upp öfver öronsnibbarna, sedan blott klappade 
hennes hjerta snabbare, då han kom, af glädje öfver de 
ord, han skulle komma att säga, ord, på hvilka hon om 
natten deruppe på sitt lilla qvafva rum låg och vände 
och gnagde med en hjertehunger, som växte dag för dag.

En qväll voro de åter alldeles ensamma, efter »laglig 
stängningstid.» De sista öfriga gästerna hade aflägsnat 
sig, Lina och Charlotte hade uppsökt sina sofbås då intet 
mer fick serveras; blott Marie stod på post för att ta 
liqvid af den siste gästen, och den siste gästen var han.

Marie hittade intet af sina vanliga slagord till soliga 
herrar, hvarken: »Ni blir antecknad af konstapeln, som 
traskar här utanför», eller: »Tycker aldrig ni det är godt 
att sofva om nätterna?» eller: »De måtte väl aldrig börja 
att dragga efter er i sjön, när ni inte kommer hem?»

De visste båda huru det stod till med den andra;
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men intet ord var nämndt derom. Nu stod han åter 
framför disken och böjde sitt hufvud, sitt stora, blonda 
hufvud, helt nära hennes eget. Men huru olika nu! Nu 
strålade hans klara ögon af ömhet och hon fruktade intet 
annat än att icke sjelf kunna lägga band på sina stormande 
känslor.

Der blef inte mycket sagdt nu heller, inga »för
klaringar» afgifna, inga löften mottagna, men efter den 
stunden stodo de båda i hemligt förstånd med hvarann.

Hvad var hans afsigt? Det visste han inte sjelf. 
Hade någon frågat honom om han ämnade göra Marie 
något illa, skulle han slagit frågaren till marken; hade 
någon frågat honom om han ämnade gifta sig med 
»Hästens» vackra kassörska, skulle han blifvit bekymrad 
och orolig. Han var en ärlig, osammansatt natur, som 
lät händelserna föra sig.

Och i hennes lilla hufvud rådde fullständigt kaos. 
Hon visste blott, att hon kände sig oändligt lycklig af 
att se honom och höra honom tala.

I slutet af Januari hade vackra Marie, hon, som 
annars säkrare och osvikligare än någon familjeflicka i 
hela Nålköping visste att. draga upp den gräns, hvaröfver 
hon icke släppte någon man, kommit så långt, att hon 
lofvat Lund att klockan half ett på natten få hemta henne 
till en timmes slädfärd i den vackra Herrlingeskogen under 
gnistrande stjernor. Hon var icke alldeles blind för hvad 
hon härmed vågade. Honom litade hon på, sig sjelf 
också; men kamraternas undran, möjligheten af att kusken, 
som väntade nedanför kullen vid esplanaden, skulle känna 
igen henne, och all möjlig annan oro fyllde hennes hjerta 
med ängslan. Men hon kunde inte neka; kunde hon 
också nekat honom, skulle hon icke kunnat neka sig sjelf 
denna herrliga timme ensam med honom. Glimtar af 
misstankar mot honom hade då och då farit igenom hennes 
hjerta. Han skulle ej vågat eller velat föreslå en familje-
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skyddad flicka något sådant.. . Vid den tanken kände 
hon sig förödmjukad och hennes hjerta sammansnördes. 
Men nu ville hon . . .

Hon hörde sjelf huru hennes hjerta klappade, när 
hon, iförd sin nya, fina vinterkappa, muff och boa, stod 
innanför glasdörren till »lilla vägen» och tittade efter 
honom. Hon hade kommit dit ett par minuter för tidigt, 
ängslan grep henne omigen och ett ögonblick önskade 
hon sig åter i sin bädd.

Der var han! Sakta öppnade han dörren och tysta 
eineo de utför allén. Der nere väntade slädan. Hon 
darrade och tyckte att hon frös.

Dernere på esplanaden gick ett par i eleganta ytter
kläder, ett ungt par, att döma af de spänstiga, brådskande 
stegen. De kommo tydligen från någon sen familjebjudning. 
Så lade kavaljeren plötsligt den ena handen hejdande på 
damens axel medan han med den andra knäppte ett par 
knappar. i hennes supékappa.

—- Sicken liten slarfva! Du måste vara rädd om 
dig, syster lilla!

Hvad hans ton, den obekantes, lät beskyddande öm. 
Det sved till i Maries hjerta. Äfven hon hade en bror, 
en stackars liten pilt, som i vinter sprang butiksärenden 
och hade röda, frusna händer och som aldrig, aldrig skulle 
kunna värna och skydda syster Marie, bara förvånad spärra 
upp sina ljusa barnaögon under den lingula luggen, om 
han kunde sett henne vid midnattstid fara ut i villande 
skog, ensam med en främmande herre . . .

Hon stannade och lade handen på hans arm och 
hviskade :

— Förlåt mig, men jag kan inte, jag vill inte. Det 
passar sig inte. Ni borde aldrig bedt mig . . .

— Seså, hvad är detla, Marie? Fort, ni fryser!
— Ni hörde hvad jag sade; jag följer ej med . . .
Han fattade henne om lifvet, färdig att med halft
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våld lyfta upp henne i täckslädan. Hans hjerta klappade 
våldsamt; han var inte hågad att för en nyck af henne 
afstå . . . afstå . . . ja, hvarifrån var det egentligen han 
skulle afstå?

Striden i hennes hjerta var hård, jettearmen om 
hennes midja, hans varma andedrägt på hennes flor magne- 
tiserade henne. Hon längtade och hon ville inte. Plöts
ligt blixtrade det till i hennes ögon och hon hviskade:

— Förstår ni då ej att vi äro inne på en farlig- 
väg? Var barmhertig! Har ni aldrig haft någon syster?

Armen släppte sitt tag och dragen i hans upp
hetsade ansigte blefvo veka. Hans syster! Hans egen 
Lilian! O hvilken vällust skulle det icke vara att med 
ett tungt drabbande slag af denna jettearm fälla till marken 
hvarje man, som vågat tvinga hans Lilian till något sådant 
som det, hvartill han sjelf nu ville nödga en flicka lika 
ren som hon!

Sakta gingo de tillbaka till »Hästen». I af brutna 
satser mumlade han något om att han ej velat henne illa, 
att han höll varmt och upprigtigt af henne.

-—• Ja, jag har tyckt att jag har känt det och varit 
så glad deröfver. Men det kan ju aldrig blifva något 
deraf och detta . . . detta är i alla fall inte rätta vägen. 
Gå, gå långt bort och kom ihåg att Marie skall aldrig 
tänka något ovänligt om er, i fall den tillgifvenhet ni hyser 
för mig, när vi äro skillda ej förmår besegra allt det 
myckna . . . allt det myckna . . .

De voro framme vid »Hästens» lilla dörr, hon slog 
tillbaka floret och han såg ett likblekt, tårdränkt ansigte, 
fullt af ljufhet och smärta och med ett par stora, be
slöjade ögon.

Han böjde sig tyst ned mot henne och kysste henne. 
Men i den kyssen låg ingenting förolämpande eller för
nedrande. Hon tyckte att hennes hjerta ville sprängas, 
att hon ville ropa och snyfta, knäfalla och tigga för att
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hålla lyckan qvar. Men en aning sade henne att det 
var omöjligt, och så slog hon båda armarna om hans 
hals och tryckte den ena kyssen efter den andra på hans 
läppar, slösande, hejdlöst, som den gör, hvilken ej är van 
att öppna sitt hjertas skattkammare, som den qvinna, 
hvilken sparat och gömt på all sitt väsens ömhet i fem 
och tjugo år!

Följande middag blef källarmästarn på stadshuset 
glad. Den utmärkt hygglige kontoristen Axel Lund hade 
tröttnat att vidare traska i snön upp till »Hästen», och 
tagit månadsabonnement på »Stadt». Men hans glädje 
blef ej mycket långvarig, ty redan den i April flyttade 
herr Lund till kondition i en annan stad.

Och Marie Wibom på »Hästen» hon hörde icke 
något af honom på många år. Men här Mariadagen in
föll i Februari följande året fick hon en liten ask med en 
brosch inuti i form af en silfverdufva med en qvist i
näbbet, och en i blått emaljerad ring omkring. Och
det lilla smyckets nål var stungen igenom ett kort, å 
hvilket Marie läste:

»Axels syster ber att få uttrycka sin oskrymtade
aktning och sin upprigtiga tillgifvenhet för henne, som
hon väl aldrig får se, men som alltid skall lefva i vänlig 
erinran hos

Lilian iMnd. »
^ Ä

*

IV.

Långa år.

Den kärlek, som kallas »lycklig», som icke allenast 
är besvarad, utan också når sin längtans mål, får sola
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sig nöjd i den älskades blick och frossa sig mätt vid 
dess hjerta i år och decennier, den förlorar ofta sin ljuf- 
het, den bytes stundom i sin motsats, den nötes ibland 
så hårdt af hvardagslifvets slitningar och bekymrens stunder, 
att da den till exempel på en silfverbröllopsdag tages 
fram och underkastas generalmönstring, den knappast mera 
kännes igen af de båda menniskor, som under dess knopp
nings- och blomstringstid buro den inom sin barm. I 
allra bästa fall, i de fall då banden stärkas mer och mer 
för hvarje flyende år, skiftar den dock gestalt; den blir 
kanske trognare, pålitligare, binder med mångdubbla band, 
men alltid försvinner den poetiska nimbus, hvarmed ett 
nyvaknadt hjerta omgifver sin dyrkans föremål, detta före
mal, som den första kärleken i sin barnsliga naivitet tror 
vara fritt från vanliga, menskliga fel och brister, detta 
föremål, från hvilket det ständiga samlifvet alltid förr eller 
senare, med mer eller mindre omild hand rycker fantasiens 
skimrande slöja och visar brist på brist och fel på fel.

Men en kärlek, för hvilken ödet ställer sig hindrande 
i vägen innan den nått sitt mål, den kärlek, hvilken lyfter 
hjertat, som längtan lyfte Moses upp på Nebos berg och 
visar det drömda, solomstrålade Canaan ett ögonblick, för 
att sedan gömmas för alltid, en sådan känsla kan genom 
alla tider bevara sin ljufhet och skärhet, den kan lefva 
qvar ännu i åldringens hjerta i samma förtrollande sago- 
skimmer, som den egde vid tjugo år, ty lifvet, verklig
heten har aldrig fatt tumma och förstöra den med sina 
klumpiga fingrar, fantasien får ostraffadt, ohejdadt hålla 
på med att utsmycka den älskades bild och i leende 
färger måla den outsägliga lycka, som skulle kommit det 
stackars blödande hjertat till del, om icke . . .

I hvardagslifvet bringar en sådan känsla på en gång 
både svaghet och styrka, svaghet uti slappadt intresse, 
minskad förmåga af initiativ, minskadt värde af arbetets 
lön; men styrka uti okänslighet för små hvardagliga nål-
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sting, uti ringaktande af alla andra lidanden, som ej ha 
med hjertesaken att göra.

Så var det också med Marie, när hon så småningom 
arbetat sig till jemnvigt igen efter den bedöfning, hvari 
sldllsmessans smärta försatt henne. När hon om morg
narna före arbetstidens början låg vaken uppe i sitt lilla 
kyffe högt under taket och tänkte på den dag som stun
dade, syntes den henne så kulen, hård och intresselös, 
att det knappast lönade sig att lefva ett sådant lif; men 
väl i selen igen förundrade hon sig sjelf öfver, hurusom 
mycket i hennes verksamhet, som förut kännts svårt, nu 
hade blifvit mycket lättare och bättre. Alla små obehag 
voro nu så betydelselösa, en och annan liten kränkning 
eller förödmjukelse studsade alldeles verkningslös tillbaka 
från detta bröst, som fylldes af saknadens smärta och 
mildt vemod.

Under tiden vardt Marie på »Hästen» ett oöfver- 
träffligt mönster för sin klass.

Den af sorgen alstrade likgiltigheten för den yttre 
verlden, som hennes pligtkänsla dock aldrig tillät yttra 
sig uti det ringaste försummande af sina skyldigheter; 
hade åt hennes väsen gifvit något måttfullt och beherr- 
skadt, som imponerade.

Läsare utaf mitt eget stackars kön förstå godt hvad 
jag menar, fast mina små läsarinnor här dra på munnen 
litet satiriskt. »En värdshusflicka, som imponerar!»

Tiden gick. De väldiga trädkronorna rundt omkring 
»Hästens» laduliknande byggnad aflöfvades och knoppades 
ånyo gång på gång. Vägen dit upp till backen blef snö- 
höljd, slaskig och damrykände efter hvartannat i ständig 
vexling. Lina flyttade till Malmö och Charlotte blef illa gift.

Publiken på »Hästen» vexlade, omsattes en liten 
smula äfven uti Nålköpings, som det ville synas, i evig 
stagnation försatta samhälle. Någon gång,, kom der ett 
ungt, lyckligt par, åt sin middag,, tittade djupt, djupt in
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i hvarandras ögon, sågo menande och länge på hvarann 
då de sakta, sakta tömde sina rödvinsglas, sutto och 

-svärmade en stund vid en kopp kaffe i en af de små 
hasselbersåerna, som de föredrogo framför verandorna, 
hröto upp, omslöto hela »Hästen», parken, verandorna, 
Buffeten och Marie med denna blick af oändlig välvilja, 
som betecknar rigtigt lyckliga menniskor, och foro så 
sin väg.

Det hände sällan, ty lyckliga, unga menniskor ha ej 
•alltid råd att resa, och om de ha det, resa de just ej så 
ofta genom Nålköping; men då det hände, kastade alltid 
»vackra kassörskan» en lång, frågande, forskande blick på 
■lilla frun. Hvad hade hon väl gjort? Hvarmed hade hon 
fförtjenat sin lycka? Hade hon älskat varmare, hade hon 
.•hållit sitt hjerta renare än »Hästens» Marie?

En afton i början på höstterminen vardt der så 
ikallad »utsparkningssexa» för lektor Berg (i svenska), det 
vill säga en sådan der okonstlad fest, hvarigenom en snart 
blifvande brudgums ungkarlsvänner söka bereda sig ett 
tillfälle att ådraga sin käre vän e,tt större eller mindre 
‘kroppsligt illamående och mer eller mindre beherrskad 
harm öfver råa hänsyftningar på hans brud och den blif
vande förändringen i hans civilstånd. Så framt han ej 
-sjelf med cynisk öppenhet anför konversationen i antydd 
rigtning, hvilket också stundom händer i Nålköping och 

~väl ej endast der.
Det var, som sagdt, i början på höstterminen, en 

just icke företrädesvis svärmisk årstid; men det får kultur- 
menniskan icke se på. Stadsherrskapen gifta sig lagom 
att emottaga den nya våningen vid i Oktober, som är 
laga fardag, och Petter och Brita derate på landsbygden 
de flytta ihop när potatisen är upptagen och grisen vid 
hull ; det är blott fåglarna, som alltid häcka i knop
pande vår.

Sigurd, “Marie på G\-llene Hästen“. 3
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Lektor Berg var en smula estetiker samt brukade 
skrifva prologer vid Nålköpings sällskapsspektakler och 
gråta en sqvätt i välputsade jamber uti »Nålköpings-. 
Veckoskrän» eller »Nålköpingsposten» när landshöfding eller 
borgmästare dog, hvilket ju icke heller var mer än hans 
skyldighet, enär han ju var lektor i sjelfvaste moders
målet och det var lite tunnt med talangerna i Nålköping.

Men vid slutet på utsparkningssexan, den der ock 
»svensexa» kallas, var han så lagom estetisk. I början 
hade det plumpa skämtet och de råa qvickheterna mojnat 
af en smula, när Marie, som måste hjelpa till med ser
veringen, öppnade dörren; men på slutet väjde man inte 
vidare. »Om den längtande bruden kunde se och höra 
honom nu», tänkte Marie, mindre med kristligt deltagande 
än med en skymt af elak skadeglädje. Ack, vi stackars 
jordekrypare äro ju sådana kräk, att vi ej alltid med 
smärta se matken slingra sig om stjelken på de rosor vi 
ej sjelfva kunna nå!

Mamma derhemma hade det bra. Till en början 
var det ensamt Marié, som fick utfylla hvad den lilla, 
enkepensionen ej räckte till. Men nu voro småsyskonen 
dugtiga, alla försörjde sig sjelfva och ett par förmådde 
äfven hjelpa mor. Då växte Maries sparbanksbok raskare 
än förut och der kom en massiv urkedja af aderton karats 
guld öfver bröstet på sidenblusen. Hon var nu en fyllig, 
ståtlig, mogen qvinna på mer än trettio år, och främlingar, 
som kommo in i »Hästens» matsal, mumlade alltid sins 
emellan: »F-n till ståtlig uppenbarelse! Månne det är frun 
sjelf, som står vid disken?»

En dag vid middagstiden hade der kommit in en 
mycket enkelt, nästan tarfligt klädd flicka i matsalen, läst 
på matsedeln i väl tio minuter och slutat med att be
stämma sig för en omelett till 50 öre. Hon såg så blyg 
och rädd ut, som om det varit första gång hon besökt 
ett värdshus. Kanske var det så. När hon kom fram..
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till disken och skulle betala nöp hon ur sin klädningsficka 
upp en liten nött portomonnä, som var mycket tunn, och 
frågade blygt den ståtliga kassörskan hvad hon var skyldig.

Deras ögon möttes med ett uttryck af tvifvel och 
förvåning.

— Hedda?
— Är det möjligt att det är Marie?
När Marie den qvällen gick till hvila, kände hon sig 

nöjdare med sin lott än någonsin tillförene. Det var en 
gammal skolkamrat, hon träffat, och denna hade under 
en promenad i parken, till hvilken Marie beredt sig ledig
het, anförtrott henne sina öden sedan de skildes i fjerde 
klassen.

Äfven Hedda var fattig, kanske lika fattig som Marie, 
men »hederskänslan» hade varit mera vaken hos henne 
eller hennes familj ; hon måste »gå igenom pensionen och 
utbildas till lärarinna», kosta hvad det ville. Och det 
hade kostat mycket: förödmjukelser för att få frielevs- 
plats, förödmjukelser för att få hjelp af slägtingar, föröd
mjukelser hos specerihandlaren och på mjölkmagasinet, der 
de ej alltid kunde betala på rätt tid, och så en skakad 
fysik af instängdhet, klen föda och öfveransträngning.

Och nu! Hade hon det bättre nu? Hon hade 
vackra betyg för kunskaper, undervisningsskicklighet och 
ett angenämt väsen. Och likväl reste hon nu till sin fjerde 
kondition på sju år med så få slantar i sin lilla tunna 
portmonnä att hon bäfvade för att de ej skulle kunna 
räcka till det oundgängligaste. Och den fattiga guver
nanten var utsatt för kanske lika svåra kränkningar som 
värdshusflickan; den hufvudsakligaste skilnaden var att 
hon fick inte svara. Och närgången förtrolighet, icke af 
män, som kommo och gingo och foro och ofta icke åter
vände mer, i allas åsyn, vid ljusan dag eller tjugotre 
elektriska lågor såsom i »Hästens» sal, utan af män, som 
bodde i samma hus, åto vid samma bord och af hvilka man
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berodde. Och så alltjemt ängslande, tryckande fattigdom, 
slitande, själsmördande släp och arbete, utan att våga 
tänka på den dag, då man ej mera orkade . . .

Maries hjerta hade fyllts af djupt medlidande. De 
två hade ju skiljts åt så tidigt, att något innerligt vänskaps
band kunde ej Annas dem emellan, men hon hade ett 
vekt sinne och det gjorde henne så innerligt ondt om 
stackars Hedda. Men när Hedda rest och hon j em förde 
deras ställning, så smög der sig en lugn tillfredsställelse 
öfver henne, som hon kanske aldrig så medvetet känt 
någonsin förr. Verlden var nu en gång trång och hård 
och svår för fattiga flickor utan huld och skydd af mäg- 
tigare vänner och fränder; det gälde att slå sig fram som 
genom törnesnår utan att akta om skråmorna, blott man 
visste med sig sjelf att man var en hederlig menniska. 
Kampen var väl ungefär lika bitter i en mängd olika 
ställningar. Hvilken af dem var väl då den bästa? 
Otvifvelaktigt den, som åtminstone ej på gamla dagar 
lade den bittra, värnlösa nödens förödmjukelser till alla 
de andra.

Och med en lugnande, tryggande tanke på sin spar
banksbok och ett par andra trefliga papper i öfversta 
byrålådan slumrade Marie slutligen in, nöjdare än vanligt, 
på denna märkliga dag, då hon för första gången på 
många år återsett en bekant från sin barndom.

Den som dugligt, aktningsvärdt och med hjertat på 
rätta stället verkar på sin post skall heller aldrig i längden 
bli utan stödjande och glädjande bevis på aktning och 
erkännande. Marie hade rönt många.

En sommardag kom flickan, som serverade på öfre 
smårummen, och räckte Marie ett visitkort från en gäst 
deruppe. Med förvåning läste hon: »Vice häradshöfding 
Alfred Björk skulle vara tacksam om han bereddes till
fälle att få presentera er för sin fästmö och hennes mor.»

Om en stund gick Marie, halft tvekande, upp på ett
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af smårummen, der en herre och två damer just höllo på 
med deserten efter en liten fin och glad middag, hvars 
tömda vinbuteljer måhända hade någon del i gästens 
önskan att göra sin fästmö och svärmor bekanta med 
restaurantens kassörska; men de understödde i så fall 
blott en vacker och berättigad känsla.

De tre reste sig genast vid Maries inträde och ka
valjeren presenterade:

— Min blifvande svärmor fru Berg, min fästmö — 
fröken Marie . . . fröken Marie . . . hm ... på »Hästen». 
Förlåt, jag har glömt tillnamnet, fast jag aldrig kan 
glömma er!

Och så fylde häradshöfdingen glasen — han hade 
ställt om att der fanns ett till öfverlopps — och fortsatte 
med rörd, kanske en smula lallande stämma:

— Fröken Marie, jag har talt om för mina kära 
här alltsammans! Huru den gamle lymmeln Lindberg 
härnere öppnar bakvägar och privatrum för skolpojkar, 
som af skollag, lärare och anständighet äro förbjudna att 
besöka sådana ställen som detta. Huru jag och mina kam
rater i öfversta klassen vår sista termin före studentexamen 
brukade vara här ett par gånger i veckan, dricka punsch, 
röka, spela kort och låtsa oss vara rigtiga herrar. Huru 
jag en sådan afton, berusad, förkrossad, förtviflad, stan
nande efter de andra, grät som ett barn och talade om 
för er, som kom och skulle ' släcka, huru jag slarfvat bort 
anmälningsafgiften till mogenhetsexamen och pengarna till 
min boklådsräkning, hela sextiofem kronor, mödosamt 
hopskrapade slant för slant af min gamle fattige far ute 
på landet, och huru ni då ur egen kassa lånade mig 
pengarna och gaf mig på köpet några vänliga, men all
varsamma ord, som kommo mig att blygas, men på samma 
gång brände sig varnande in i själen för alltid, kanske just 
derför . . . just derför ... ni förstår väl att jag inte vill 
såra er, fröken Marie? ... att det var en värdshusflicka,
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som hade så god rätt att lexa upp mig och gjorde det 
på ett så hjertligt och föga förödmjukande sätt.

Nå, pengarna fick ni tillbaka; men det gifves lån, 
hvilka, om än återbetalda, likväl för alltid göra låntagaren 
till gäldenär. Mina kära här vilja hjelpa mig med att 
innerligt tacka er för er godhet mot den vanartige skol
pojken!

Glasen stötte samman. Lilla fästmön var så säll 
och varm. Hon var så lycklig öfver sin Alfred, och mid
dagen hade varit så förtjusande och det gamla portvinet 
flöt som eld i den lilla slanka flickkroppen och fröken 
Marie stod der så präktig och fin och vacker med glän
sande ögon och röda kinder och den fina guldkedjan 
på elegant sidenblus, så — lilla fröken tog rätt med 
samma och slog armarna om Maries hals och sade:

—- Gud välsigne er för ni var snäll mot min egen 
gosse !

I detsamma gick redaktionssekreteraren Malmén förbi 
fönstret, som vette utåt verandan, och när han kom fram 
till sitt punschbord skrattade han och sa:

— Pinfärsk notis! Derinne står fröken Marie och 
omfamnas och beklappas af middagsgästerna.

— Nu ljuger du! Det fins ingen karl, som får röra 
Marie med ett finger, genmälde adjunkt Hansson.

—■ Hvem tusan talar om karlar! Stiliga, aktnings
värda familjedamer! Titta ned! Der, min själ, gå de!

* *

V.

Kapten Malm.

Kapten Malm hade fast bosatt sig i Nålköping tredje 
året Marie var der, han var ungkarl och åt på »Hästen» 
och tillbragte sin mesta tid der. Han hade städse sin
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;gifna plats vid sitt gifna bord, om sommaren i vestra 
yttre hörnet på nedre verandan då han åt och samma 
plats å öfre verandan då han förtärde sitt kaffe och sin 
punsch, om. vintern öfverst vid norra fönsterbordet vid 
måltiderna, till höger i nedersta soffan å kaféet, närmast 
dörren till buffeten på aftonen.

Kapten Malm hade lefvat åtskilligt med i verlden, 
och nu var hans hår grått och hans mage föga klädsam 
i uniform. Till hvad nytta han lefvat här på jorden må 
Gud veta, om det inte var för att Nålköpings ungherrar 

: skulle ha en till det yttre fullt korrekt man att se på, i 
fall de möjligen hade velat modellera sig efter honom. 
Men det ville, eller rättare sagdt, det orkade de inte; 
kapten Malm var ännu alljemt den ende »bättre karl» i 
Nålköping, som inte skrek och förde oljud, när han fått 
lite starkvaror i sig, och som inte rotade omkring i alla 
smörgåsbordets burkar och assietter med samma gaffel, 
•ömsevis stickande den i egen mun.

Ej heller hade kapten Malms qvicka och lätta kon
versation — hvilken kom de främlingar, som någon gång 
anlände till Nålköping, att spetsa öronen •— förmått märk
bart höja umgänges- eller samtalstonen i stadens ungkarls- 
kretsar. Man skrattade bifallande åt hans lustigheter och 
skarpa satir, men sjelf nöjde man sig med bröd- och 
befordringsfrågornas dryftande så länge man var nykter, 
och »svinaktiga historier», när man fått en smula i hufvudet.

Det var, som sagdt, inte så godt att komma på det 
klara med kapten Malms egentliga lifsuppgift. Egen familj 
hade han aldrig bildat, och sin pappas förmögenhet hade 
han redan under dennes lifstid och inför gubbens egna 
ögon förstört så pass raskt, att den glädje föräldrarna 
hade af honom var mycket måttlig emot hvad de väntat sig.

Med sitt briljanta hufvud, sin snabba uppfattning, 
sin själsnärvaro och sitt prydliga yttre, skulle Malm otvifvel- 
■aktigt gått långt på den militära banan, bara — han velat.
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Men han begagnade sin begåfning blott till att utan. 
ringaste arbete nödtorftligen följa med sina kamrater inom', 
kompaniofficersgraden. Med hans fyndighet gick detta.:, 
utan att han kostade minsta tid på sitt yrke, utom under 
sjelfva tjenstgöringen ute på fältet, då han nätt och: 
jemnt »redde sig», som man säger. Derför var det ock
så slut med hans befordran, då han väl hunnit kaptens- 
graden. När gamla Karlbergskamrater, honom i begåf
ning vida underlägsna, blefvo majorer och öfverstar, trös
tade han sig med att i den glada kretsen vid punsch
bordet satirisera dessa avancerade vapenbröder, på ett 
oemotståndligt roligt sätt framhålla deras löjliga och svaga
sidor och gissla dem tills hela åhörarekretsen låg dubbel
viken af skratt. Då tyckte han sig tillräckligt ersatt för 
sin egen »tillbakadragenhet».

På en stor manöver i Skåne hade det hållit på att: 
misslyckas för honom att hålla sig qvar i medelmåttornas, 
krets. Två majorer vid regementet fingo förfall och Malm
som äldste kaptenen fick föra den ena af regements- 
bataljonerna. De större truppmassorna, den nya uppgiften/ 
piggade upp honom och gåfvo honom en smula lust att: 
visa hvad han dugde till. Kungen hade två gånger på. 
en dag ropat: »Bra, min kära Malm!» och majorsbefordran 
hotade, men afvärjdes lyckligen genom att Malm i en: 
större krets vid bivuaken släppte sin skarpa tunga så pass
lös mot diverse vederbörande, att dessa måste anse för
en dyrbar pligt att han hölls qvar der han var.

Då kapten Malm var underlöjtnant Malm hade han- 
varit en farlig karl för qvinnohjertan. Men rättvisligem 
måste erkännas, att han äfven på detta fält dragit föga. 
fördel af sina företräden, hvarken hyst eller låtsat allvar 
i kurtisen och inte hade just några vidare krossade hjertan 
på sitt samvete.

Nu vid femtiotalet, på gränsen af pensionsåldern,, 
syntes det nästan som om han ångrat sig. Han talader
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ofta och vemodigt om den grånades nödtvungna tillbaka
dragenhet från täflan om de unga damernas ynnest, han 
egnade öm uppmärksamhet åt sina jemnåriga kamraters 
vuxna döttrar och fällde små bittra ord, då dessa en efter 
annan gåfvo bort sig åt yngre män. Men han togs nu
mera aldrig på allvar, den gode kaptenen, och hade han 
gjort det och kunnat fa hvilken af Nålköpings flickor som 
helst, skulle han troligtvis ängsligt dragit sig tillbaka i det. 
afgörande ögonblicket. Det var nog inte hvarken kärleken 
eller de försummade äktenskapstillfällena, utan helt enkelt 
sin förlorade ungdom han sörjde, kapten Malm.

I allt yttre var han en gentleman ända ut i stortån.. 
Satirisera, blodigt gissla och ironiskt håna folk, det var 
hans lif; men »att inte känna igen» en person, som han 
en gång blifvit presenterad för, att titta i väggen, om 
der på andra sidan gatan' kom ett fruntimmer, som- 
han en enda gång, var det så under hans skolpojkstid, 
talat med, derför att hon var tarfiigt klädd eller hade en 
ful hatt, det skulle han inte varit i stånd till, lika litet 
som att bära sig brutalt eller ogrannlaga åt mot en värdhus- 
flicka. Hade han två gånger köpt handskar i en butik, 
helsade han sedan å gatorna lika artigt på butiksfröken 
som på Nålköpings landshöfdingska, och en halfidiotisk 
vaktmästaredotter, som skötte Nålköpings enskilda telefon
station och var van vid hela skurar af ovett från höger 
och venster, tillrättavisade han en gång på följande vis: 
»Min nådiga, edert sätt kan komma en att misstänka, 
det ni saknar tillbörligt intresse för er sysselsättning!»

Marie på »Hästen» togs af kapten Malm naturligtvis 
från första stund fullkomligt seriöst. När han köpte sina 
första matpoletter presenterade han sig omständligt och 
namnet Marie kom sällan öfver hans läppar; vanligtvis 
sade han helt artigt: »fröken Wibom». Det kunde inte 
falla honom in att genera henne genom att slå sig ned 
i diskens närhet och uppehålla henne med samtal, då.
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hennes uppmärksamhet påkallades af andra gäster, men 
då han talade ined henne skedde det i en glad, otvungen 
ton, alldeles liknande den han använde till de unga da
merna ur Nålköpingssocieteten, nej, inte alldeles lika, ty 
gentemot dem tillät han sig ännu alltjemt att bli så der 
litet erotiskt vemodsfull och klaga öfver att de rosor, som 
smekte hans öga, ej mera voro att tänka på att fästa vid 
hans bröst, att hvarken blickar eller leenden voro for 
honom »med sin grånade hjessa» o. s. v.

Hvad Marie beträffar, gjorde det henne nästan frän 
första stund hon såg honom ondt om kapten Malm. 
Andra gamla ungkarlar hade hvar sina intressen. Den 
ene samlade pengar, den andre uppgick helt och' hållet 
i sin affär, den tredje hade sina systerbarn att sörja för; 
kapten Malm hade blott sin mat, sin punsch, sina korta 
vapenöfningsmöten och sin skarpa tunga samt någon enda 
gång ett parti vira.

Hon såg huru vecket i hans panna gräfde sig dju
pare, huru den skrattande munnen och de spelande bruna 
ögonen ibland när han var ensam fingo öfver sig ett trött, 
vemodigt drag, och hon hörde andra herrar tala om att 
kaptenens affärer voro mycket dåliga.

Småningom lade hon märke till, att det inte jublades 
alldeles så mycket som förr uti kaféet, då kaptenen steg 
in till det vanliga kotteriet. Så satte han sig ned, tog 
fram någon syndabock och gisslade samt serverade någon 
■af sina roliga historier, som han berättade så mästerligt. 
Då ljödo skrattsalfvorna åter som vanligt och han var 
den gifna medelpunkten i kretsen; men det kunde hända 
att då de i allmänhet yngre herrarna i kotteriet följande 
dag hade en gemensam utflygt för sig, de — glömde 
att säga åt kapten Malm.

Det bief en vinter med klingande slädföre och en 
dag med herrligaste rimfrost och strålande, fast föga vär
mande vintersol.
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På sådana dagar förr i verlden, medan kapten Malm 
ännu egde qvar sitt vackra Binga ute på landet, kom 
kan alltid in med sitt ståtliga ekipage, for omkring till 
sällskapsbröderna, arrangerade dans och supé på »Stadt» 
eller »Hästen» samt dessförinnan ett festligt slädparti om 
minst tjugo ekipage.

Så kom en tid då kapten Malm för egen del nöd
gades anlita Nålköpings hyggligaste åkare om ekipage 
vid liknande tillfällen, men ännu alltid stod han i spetsen 
för nöjet, ännu alltid var det han, som rangerade, styrde 
och ställde.

Denna sista vintern hade man haft slädföre länge, 
men något slädparti hade inte hörts af. Det hade varit 
•så många andra bjudningar och tillställningar, så man 
hade rakt inte hunnit med det.

Så kom den der vackra dagen, och då kapten Malm 
vid middagstiden kommer in på »Hästen» ser der litet 
tomt ut och han saknar flere af sina vänner.

— Hvad står på, fröken? Hvar äro herrarna? 
sporde han förvånad.

■—• Kors, är inte kapten med på slädpartiet? De 
resa nu klockan tre och sen ha de abonnerat stora salen 
och två af smårummen ofvanpå i afton, svarade Marie.

Der for en mörk sky öfver Malms ansigte. Jaså, 
man roade sig utan honom ! Visserligen hade han varit 
borta de senaste dagarna och inte träffat sitt vanliga 
bordsällskap, men de kunde väl väntat tills han kom hem 
och styrde om det som vanligt; föret såg inte ut att 
;ga sin väg. I allt fall borde de väl skickat ett bud, 
hört efter om han var hemkommen och bedt att få 
honom med.

Han åt sin middag under tystnad och den smakade 
honom inte vidare bra. Sen gick han bakgatorna hem 
för att slippa möta den glada kavalkaden. På aftonen 
^saknades han alldeles i »Hästens» matsal. Han låg hemma
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på sin soffa i tyst begrundande och tände inte sitt ljius 
på hela qvällen.

Dagen efteråt hörde Marie två herrar på »Hästen» 
tala om slädpartiet.

— Malm blef grå för han inte blef påstött, diu;: 
hvem tusan kunde veta att han var hemkommen!

— Ja, och i alla fall är det der ju egentligen ett. 
ungdomsnöje, och sen skulle vi ju ha det litet finare och 
dyrare. Visste, min själ, inte om han ansåg sig ha råd, 
det är ju djäkligt knassligt för honom.

— Ja, han bör nu vara till förnuftets ålder kommen 
och borde verkligen tänka på att spara litet till sina 
kreditorer. Jag står på ett sparbankslån på två tusen.

Stackars kapten Malm!

& #

VI.

Ett frieri.

Det går an för en ungkarl att lefva hvar som helst 
på jorden så länge han är stark och ung och glad och 
sig sjelf nog och söker och finner sällskap eller låter bli, 
allt efter eget behag.

Det går också för sig att fortsätta med ungkarls- 
lifvet äfven såsom gammal och grå, om man är tryggad 
mot näringsbekymmer och lefver i en storstad, der man 
bland dem af dess många förströelser, som lämpa sig 
äfven för en, hvilken för ett lugnt och stilla lif, dess rör
liga folklif, som kan intressera utan att man behöfver 
blanda sig deri, har lättare för att få tiden att gå och 
lättare glömmer af att man sjelf vissnar bort.
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Det går väl också an för »den gamle förmögne 
'ungkarlen», som har råd att inrätta sig ett eget hem 
•efter sin smak, betala omsorger och omvårdnad per extra 
kontant och köpa den ömhet, han försummade att byta 
«ig till.

Men det blir trist för den gamle ungkarlen i en 
■småstad, då lynnet slappnar af, han passar mindre väl 
i de glada lagen, han börjar besväras af sällskapslifvets 
förpligtelser, kreditorerna vilja dela den måttliga års
inkomsten, och hvad som blir öfver inte lemnar många 
slantar qvar, sedan hyran för de två ödsliga rum, han 
med djerf euphemism kallar »hem», samt månadsabonne- 
mentet på värdshuset, betalats.

Det var som om kapten Malm åldrats mycket for
tare, fast han lefde vida mera regelbundet än någonsin. Till 
det yttre bibehölls vänskapen med alla de gamla bekanta, 
men der var ej mera sådan trängsel som förr i »den 
glade kaptenens» hörn, vare sig på verandan, i matsalen 
■eller å kaféet.

Aren gingo och det började lida mot de femtiotre, 
den nödtvungna pensionstiden för kompaniofficerare; han 
hade blifvit en af »Hästens» allra äldsta stamkunder. 
Men vecket i hans panna blef allt djupare och »den glade 
■kaptenen» såg allt mera allvarsam ut, då han gick hem 
till sig om qvällarna, kanske något tidigare än förr.

Af de många män, som passerade förbi Maries disk 
mera ofta, fanns det ingen enda, som hon inte någon 
gång skådat i ögonblick, då Gudsbelätet varit illa med
faret och själen temligen hårdt omtöcknad, ingen enda 
utom kapten Malm. Och dock hade värdhus- och ung- 
karlslifvet tärt på honom allra mest. Häradshöfding Ek, 
som svirat alldeles förfärligt en tid och sett ut som om 
han uppgräfts direkt ur grafven, när han kom till frukost 
-om mörgnarna, var nu borgmästare och familjefar och 
en exemplarisk föresyn i grannstaden. Lektor Berg var
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ordförande i Nålköpings K. F. U. M. Adjunkt Hanssort., 
höll föredrag i K. F. U. K. och kom aldrig på »Hästen» 
mer. Men kapten Malm, som alltid var korrekt och fin,, 
som man aldrig sett i sådana förnedrande situationer, som 
dem, i hvilka de andra herrarna stundom råkat, för honom 
ansåg ingen en dylik »upprättelse» möjlig. Han hade- 
sluddrat bort för många lefnadsår.

Marie tyckte det var synd om kaptenen, och om
sider blef han af alla gästerna den hon mest intresserade 
sig för. Hon öfverraskade sig sjelf med att känna verk
lig belåtenhet, då han efter slutade möten åter kom på 
»Hästen» tre gånger om dagen, och de helsade hvarandra, 
då som två gamla vänner, gladt, nästan kamratlikt, för
troligt, men utan en skymt af kurtis eller hemligt förstånd.

En afton hade Marie kännt sig så upprymd efter 
ett samtal med kaptenen, som räckt litet längre än van
ligt, att hon efteråt rigtigt pröfvade sig sjelf, huruvida, 
hon höll på att bli kär i honom.

Men hon skrattade tyst vid sig sjelf åt den tanken.. 
Hon hade nu omsider hunnit till sju och trettio år och 
hon kände att lifvets tjusande, farliga vårdröm, som en 
gång hållit på att föra henne för långt, aldrig under någon, 
form skulle komma åter.

Men på samma gång visste hon, att hon inte för 
någon mer på jorden kände det hon kände för kapten 
Malm, fast hon inte alls förstod hvad denna känsla inne
bar, som var så fast, så tydlig och bestämd, men dock 
så omöjlig att reda ut för hennes annars så klara tankar..

Det var helt enkelt samhällets parias’ frimureri!
»Samhällets parias»? De? Ja, denne regementets 

ståtligaste och bäst begåfvade officer, hvars manliga ära. 
var ren och klar och som intet annat hade att förebrå 
sig än att han lekt fram sitt lif utan att använda sina 
rika gåfvor, han var nu, skuldsatt, redo att taga afsked, 
utan hopp om annan ändring i sitt läge än den ålderns



ETT FRIERI. 4 T

afvissning skulle bringa honom, om han finge lefva, intet 
annat än en stackars paria, som societeten i Nålköping 
så småningom svalnade alltmera för, som stod utan gag
nande förtid och utan annan framtid än att så småningom 
draga sig allt mer tillbaka inom sitt skal och dö. Då 
skulle de vackert textade kransbanden komma, då skulle 
hela officerskåren möta å griftegården i parad och ett 
och annat hjerta kanske klappa en smula fortare vid 
tanken pa gamla tider, bleknade minnen, och »Nålköpings 
Veckoskrän» erinra om hans rika begåfning, hans vän- 
sälla väsen, hans egenskap som medelpunkt i den bästa 
sällskapskretsen, den glädje, som en gång spreds af hans 
blixtrande qvickhet, den hänförelse, med hvilken man af- 
hörde hans genialiska tal i P. B. och så vidare.

Men nu var han, trots allt, en paria, en som var 
stängd, som stängt sig sjelf från lifvets glädje, från del
tagande i nästan allt hvad de flesta af hans likar njöto 
af och hoppades på.

Och den statliga, vackra qvinnan i lifvets högsommar, 
qvinnan med de korrekta toiletterna och det lugna, be- 
herrskade, angenäma väsendet, en präktig företeelse, efter 
hvilken man skulle vändt sig på storstadsavenyn och små
lett och tänkt: »En treflig, distinguerad dam»; hon var 
ju alls ingen »dam», hon var bara »Marie på Hästen», 
med fläckfritt rykte, aktad och respekterad på sitt sätt, med 
godt hufvud och stor duglighet, med lugnt samvete och 
intet att minnas, för hvilket hon behöfde slå ned ögonen, 
men »bara en värdshusflicka», som i hyfsning och intelli
gens stod för högt att njuta af umgänget i de kretsar, 
hvilka stodo henne öppna, och väl aldrig skulle kunna 
nå upp i några andra; en sannskyldig paria äfven hon.

Modern hade dött och behöfde henrte icke mer, 
syskonen hade det alla bra, och hon träffade dem så 
sällan, hade sa föga sett deras små, att hon icke kändn 
nagon särdeles glädje vid tanken att en gång ge dem



■4 8 ETT EMERI.

sina sparade medel. Ibland kände hon det sa förfärligt 
tomt, var så led på ett sträfvande, hvilket föreföll henne 
alldeles ändamålslöst, att hon skulle blifvit odräglig både 
för sig sjelf och andra, om ej vanan och hennes stora 
■naturliga lugn hjelpt henne att beherrska sig. Men i 
hennes inre började der, osynliga för verlden, att spira 
■upp missnöje, afund, knot och annat ogräs bland det 
myckna goda och tilltalande i hennes karaktär.

Men hos en i grunden god menniska finnes intet 
bättre medel mot sådana hjertats krämpor än deltagandet 
och medkänslan för andra; Marie insåg instinktlikt huru 
det var för kapten Malm, och hennes hjertliga intresse 
för honom gjorde henne själsligen godt.

Så kommo en vår då Malm reste till mötena, och 
■en sommar då Marie, otåligare än någonsin, väntade honom 
tillbaka. Regementsmötet tog slut, en vecka gick och 
han kom inte. Hade hans ställning förbättrats så att 
han kunnat ge sig ut att resa som förr? Hon kände sig 
rigtigt lycklig vid den tanken. Stackars kapten Malm, 
han behöfde så väl en smula glädje!

Ännu en vecka gick och så frågade hon löjtnant 
Brand, som var inne från landet:

— Kommer aldrig kapten Malm till Nålköping mer?
— Ser man bara på! Jo, den gamle Malmen in

tresserar fruntimren minsann än i dag! Jo, han kommer 
■nog, bara det värsta ruskat öfver.

— Hur menar löjtnanten? Hvad är det, som skall 
ruska öfver?

— Konkursen vet jag. Har den inte statt i tid
ningen än? Han bor ute hos gamle patron Barkman på 
Östanåker; tycker naturligtvis det är svart att ga härinne 
medan det första svider om.

— Har kapten Malm gjort konkurs? fragade en be
kant herre vid nästa bord, under det Marie drog sig 
tillbaka.
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■— Ja, det small sista dagen på hans sista möte. 
Det har lyckats att hålla ihop det medan han var i tjenst; 
hans afsked stod i Posttidningen i förrgår.

Det stack till i Maries hjerta. Stackars kapten! Den 
parian var fattig, mer än fattig, hon sjelf var rik, kolos
salt rik för en flicka i hennes ställning, hela tjugotusen 
kronor. De tretusen första hade hon samlat mödosamt 
och jemförelsevis långsamt. Så kom hon en dag till gubben 
Lindberg och sade att hon önskade lemna honom för att 
på egen hand öfvertaga en liten badrestaurant vid en af 
våra minsta kurorter, hvars égaré hyrde, ut servis, så att 
hennes sparslantar nog skulle räcka till förlag.

Gamle källarmästarn blef förtviflad och erbjöd högre 
lön, ehuru det ju visat sig att hon fick stora inkomster 
genom drickspengarna. Det hjelpte inte. Då fick hon 
del af vinsten på rörelsen, sattes till kontrollant öfver det 
hela och var i verkligheten den som nästan ensam skötte 
»Den Gyllene hästens» tyglar, fast knappast någon visste 
derom och hon stod vid disken som förr och tog mot 
sina drickspengar.

Det dröjde in i Oktober innan Malm kom tillbaka. 
De vänner, som inte förlorat på honom, och äfven en 
del af dessa visade sig nobla, öfverseende och lindrigt 
beskyddande. Men kaptenens gamla hörn voro inkräktade 
af andra och han fick slå sig ned hvar som helst. Vän
nerna bjödo på punsch, voro gemytliga nog, och kotte
riets nuvarande qvickhufvud slog honom på axeln med 
ett uppmuntrande: »Skygga inte du för Gyllene hästen; 
han skyggar, min själ, inte för dig!»

Han var stolt, mycket stolt, och såg fasligt nedbruten 
ut. I blicken hade han något af ett dödsskjutet djur,
och det sved i Maries hjerta då hon såg honom. För 
andras femtioöringar och kronor böjde hon litet på huf- 
vudet, för hans tioöring neg hon och sade: »Tackar öd
mjukast!» Till gengäld dröjde han någon minut vid 

Sigurd, Marie på »Gyllene Hästen». 4
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disken och samtalade, lugnt och artigt, han, som numera 
aldrig sade ett ord till någon Nålköpingsdam.

Mången middag och qväll blef han borta.
— Det var fasligt hvad kaptenen är ofta bortbjuden, 

anmärkte Marie.
Han såg på henne, djupt och allvarsamt.
•— Nej, fröken Marie, man bjuder mig inte så ofta 

just; men när man blir äldre händer det att man blir 
mätt utan mat.

För ingen annan skulle han tillåtit sig dessa få ord 
af indirekt klagan; men inför henne kände han instinktlikt 
att de ej förödmjukade honom. Parias’ frimureri!

Hon tänkte på honom bittida och sent. Hon hade 
ingen annan att tänka på. I så fall skulle hon möjligen 
släppt honom; men hon brydde sig inte om någon annan. 
Älska honom på det vanliga sättet kunde hon ej, skulle 
aldrig kunna det, det kände hon; hon hörde inte till de 
qvinnor, som ge bort detsamma mer än en gång. Men 
hon skulle velat vara hans gamla åttioåriga moder, för 
att ha rättighet att stryka hans mörka, gråsprängda hår 
och hviska: »Mod, min gosse! Du har blifvit slagen i 
striden; men i sjelfya nederlaget finnes dock ett hjerta, 
som klappar för dig, en tröskel öfver hvilken du stiger 
som den högste, bäste, den lycklige segraren!» Hon 
skulle velat vara hans gamla, trofasta syster för att få 
taga hans vackra, men så allvarsamma hufvud mellan 
mjuka händer och säga: »Se, du står ju dock icke en
sam! Plär är en, som vet hvad som bor inom dig, som 
icke glömmer de rika möjligheter, hvilka slumrade hos 
dig, som aldrig skall mäta dig med samma mått som 
andra menniskor!»

Det hade dunstat ut att Marie samlat vackra slantar, 
fast ingen visste precis huru många. Det fanns karlar, 
som lade an på henne på skarpa allvaret, enklingar af 
borgarklass, en skuldsatt possessionat och ett par unge
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män ur Nålköpings merkantila verld, flera år yngre än 
hon sjelf, men som tyckte det skulle vara »bussigt» att 
få lite hjelp till en egen aftär och en hustru, som var 
van vid disken.

Marie var mycket ärlig och tydlig emot dem; hon 
lät dem aldrig komma så långt som till öppen förklaring 
af sina känslor. De blefvo afklippta innan de hunnit 
blotta sina afsigter medels tydliga ord. Det föll henne 
aldrig in att ett ögonblick reflektera på de möjligheter, 
som genom dessa mycket hågade spekulanter på hennes 
hand kunde yppa sig. Hon föraktade dem, för hvilka 
hon fann att hennes person betydde föga, men äcklades 
pa samma gang af dem, som röjde ömhet och erotisk 
anläggning.

Och kapten Malm han kom och gick och tycktes 
känna en lugn, stilla förnöjelse i sitt numera mycket ens
liga lif af att tala med henne, af henne göra sig under
rättad om kotterier och tillställningar inom den ungkarls- 
verld, hvilken han nu nästan kommit alldeles ifrån. Och 
Marie ansträngde sina tankeverktyg till det yttersta, hväs. 
sade sin tunga på det skarpaste för att i Malms egen 
anda satirisera och förlöjliga »herrarna». Hon hade en 
för lifvets humor öppen blick, och Nålköpings ungkarls- 
verld var inte något alldeles hopplöst observationsfält för 
en dylik.

Ibland, när Malm gick hem till sig efter en slik 
pratstund med Marie, reste hans högmod på sig. »Fy 
tusan, att du kan sitta och skälla på kretsar, för hvilka 
du ej mera passar, tillsammans med en piga!» bannade 
han sig sjelf. Nej, så min själ, om hon var en piga; 
en bra och intelligent och treflig qvinna var hon, inte 
någon af de små hönshjernor, af hvilka der gå tretton 
på dussinet, svarade hans eget medvetande.

Om Maries alltjemt ökade intresse för kapten Malm 
aldrig kunde växa till den kärlek, som vanligen råder
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mellan man och qvinna, hotade det i stället att stegras till 
verklig monomani. Denna trettiosjuåriga qvinnas moders
instinkter hade väckts till lif af denne femtioårige man. 
Hennes hjerta klappade af glädje då han röjde en lättare 
sinnesstämning genom att sakta och falskt gnola en gammial 
operettmelodi och hon log ute vid sin disk, om hon ännu 
någon gång fick höra hans röst, hög och glad, leda en 
diskussion inne i kaféet eller hans djupa, breda, rullande 
skratt, som nu så sällan tonade, tränga fram genom tobaks
molnen derinne.

Hon drömde om honom i långa, ensliga, mörka 
nattens timmar, men inte på vanligt qvinnosätt: att hon 
passivt föll intill hans bröst och kände hans starka arm 
om sitt lif och hans heta kyssar på panna, kinder och 
mun och slutna ögonlock; nej, hon drömde att hon gjort 
det rigtigt lugnt och godt omkring honom och att han 
var den passive, som tackade blott med en ljus blick ur 
mörka ögon, och att hon blott någon sällsynt gång, en 
enda på en hel qväll, sakta lät sin hvita, fylliga hand 
glida öfver det svartgråa, stubbade håret medan hennes 
hjerta slog jemna, lugna, tillfredsställda slag och båda 
kände det som om de kommit under tak och i värme 
från lifslång färd i köld och yrande snö på obanade stigar.

En enda gång hade han med ett besynnerligt ton
fall i rösten sagt, under det han allvarsamt och länge 
blickade upp i hennes ansigte: »Ni kan nog vara mycket 
god, om ni vill, Marie!»

En vacker sommarqväll ljödo musikens, skrattets och 
det sorlande samtalets ljud ut öfver Nålköping från »Hästens» 
öfre våning och veranda, starkare och lifligare än någon
sin. Det firades bröllop deruppe. Det var sent på aftonen. 
Brudparet hade rest med sista tåget ut på sin glada 
bröllopsfärd, men tärnor, marskalkar och annan glad ung
dom hade lyckats hålla tillräckligt antal »förkläden» qvar 
för en liten improviserad bal, som aldrig ville sluta.
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Dernere var tomt hus. Många af de vanliga gästerna 
voro med deruppe, de öfriga hade troppat af allesammans 
utom kapten Malm. På detta bröllop hade han verkligen 
haft pretention på att bli bjuden; det var ju hans gamle 
kamrat och förr så intime vän regementsläkarens dotter, 
som gifte sig.

När han blef förbigången beslöt han att inte låta 
se sig på »Hästen» den dagen. På morgonen drack han 
en kopp choklad på ett konditori, på middagen gick han 
in pä stadshuset och fick en köttbit och ett glas öl. Men 
på aftonen vändes dock hans steg halft omedvetet upp 
till »Hästen». Bröllopet var ju slut, brudparet hade ju 
rest. Icke ens dansmusikens toner och det glada sorlet 
förmådde honom att vända om. Han gick in i kaféet 
och fick sig lite konjak och vatten och satt der och 
slöade till för sig sjelf. Så gingo gästerna en efter annan 
och till sist satt han ensam qvar. Han ringde på en 
cigarr, och då Marie, som var ensam om vakten dernere, 
kom med den, vred han tyst en stol emot henne och
hon satte sig. Hvad han såg gammal och ledsen ut!
Marie var genast färdig att trösta honom på sitt vanliga 
sätt och med det bepröfvade medlet:

— Kapten kan aldrig tro hvad brudgummen såg 
upphängd och misslyckad ut i sin jägmästaruniform, och 
bruden var kall och liflös, som om hon varit på sin egen 
begrafning. Men löjtnant Averling han var något till 
extra fin i dag, nästan alldeles nykter ända tills efter det 
steken serverats. Och brudens morbror, kassören med 
näsan, han . . .

Men det der verkade inte alls som vanligt på kapten
Malm. Han drog inte ens på mun åt Maries små elak
heter och denna tystnade förstämd.

— Inte så, Marie, inte så; det var en liten bra och 
präktig flicka, hon som stod brud i dag; min lilla gud
dotter, som så ofta förr lekt på mitt knä . . .
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— Och nu var kapten . . .
Hon tystnade.
— Hvad då, Marie?
— Äh ingenting . . .
Hon hade naturligtvis ämnat uttrycka sin förvåning 

öfver att han nu inte var med på bröllopet, men hejdade 
sig för att inte såra honom.

Hon gick in till buffeten, men efter en qvarts tim
mas tid kom hon åter.

— Ursäkta, herr kapten; men nu får här lof stängas.
Han såg upp mot henne med ett ansigte så gam

malt, så trött och förbi, att hon studsade.
— Är kapten sjuk?
— Nej, bara trött, så trött och mätt på alltihop, 

vet hon, Marie, att jag nästan skulle önska att slippa gå 
här och spöka vidare. Men det der kan ni inte förstå 
— lyckligtvis för er.

Blodet strömmade henne åt hufvudet; hon förlorade 
besinningen och visste ej längre livad hon sade eller 
gjorde då hon utbrast:

— Förstår jag inte! O, äfven jag är trött, dödstrött 
och utledsen på alltsammans. Vill ni . . . ska vi hvila 
oss... tillsammans, långt, långt borta, någonstans der . . .

Hon tystnade, förskräckt vid ljudet af sin egen röst, 
slog händerna för ansigtet och ville skynda ut. Men han 
grep henne om armen och utbrast:

— Hur menar ni? Yrar ni, Marie? Hvad är det
åt er? Skulle ni . . . är det möjligt att ni älskar mig?

Hon tog bort händerna från ansigtet och sade sakta 
medan tårarna sköljde hennes kinder:

— Nej, inte så . . . inte precis så; jag bara håller 
af er1. . . lite, bara lite, hör ni; men ni är så ensam och
jag är så ensam . . . och så har ni varit så vänlig . ..
förlåt mig!
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Sakta, rädd och tvekande, som en skolgosse, lade 
han armen lätt om hennes lif och hviskade:

— Det här var så underligt. Jag vet ju att ni är 
en klok och präktig flicka, jag tror nästan den bästa jag 
känner, och jag förstår ingenting af alltsammans, bara 
det, att ej heller ni är lycklig. Inte jag, som slarfvat 
bort hela mitt lif och ingenting uträttat och ingenting 
tagit vara på! Och inte ni, som användt krafter och 
möda så väl och gjort för er sjelf och andra mer än 
någon kunnat begära! Hvari består då lyckan?

— Kanske i att ha någon, som man aldrig behöfver 
vara rädd att förtro sig åt, hviskade hon sakta till svar 
och såg upp i hans ansigte. Så lossade hon sig stilla 
från hans arm och fortsatte : Men nu måste ni lofva mig 
att aldrig tala med mig mera om de galna ord jag sade 
nyss, alldeles i yrsel!

— Det kan jag inte lofva er, Marie. Jag tror att 
vi måste tala mer med hvarann derom, men hvad jag 
alltid kan lofva er är att akta och respektera er, kanske 
mera, högre och mera obetingadt än någon annan qvinna, 
som stått mig nära.

Hon svarade honom inte och de följande dagarna 
undvek hon honom så mycket det i hennes ställning var 
möjligt. Slutligen efter en vecka skref han till henne: 
»Sa framt ni ej vill att den högaktning jag alltid hyst 
för er, skall förminskas, så möt mig vid L—s jernvägs- 
station i morgon klockan ii f. m. Jag reser dit utan 
att afvakta svar. »

Han slapp att resa förgäfves. De talade öppet och 
länge med hvarann, och när de på aftonen återvände till 
Nalköping i olika kupéer, vagnsklasser och vagnar, var 
saken klar. Sjelf skulle kapten Malm varit den förste att, 
i fall det gällt andra, säga om den uppgörelse de träffat, 
att värdshusflickan för tjugotusen kronor drickspenningar 
köpt sig en grånad Adonis eller att en utrangerad,
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ruinerad, gammal knekt bytt sig till ett hem och vård 
på gamla dar för en kaptensketitel.

Men sjelfva visste de bättre besked; sjelfva visste 
de att det bara var två societetens parias, som beslutat 
strejk mot dennas lockout, två ensamma vandrare, som 
kommit öfverens om att trofast räcka hvarann handen för 
det större eller mindre stycke af vägen, som kunde stå åter.

VII.

Qvällsol.

Det fanns ingen hejd på de förtviflade böner 
och de lysande erbjudanden, med hvilka den nu rätt 
gamle och skröplige källarmästare Lindberg omvexlande 
sökte beveka Maries hjerta, då hon gaf tillkänna sitt be
stämda beslut att flytta. Till sist, när intet annat hjelpte, 
ville han . . . puh . . . med ett ord sagdt ... för ett skap
ligt pris sälja hele »Hästen» till henne på goda amorte- 
ringsvillkor.

Men Marie förblef orubblig. Kapten Malm kunde 
ej gerna göras till »direktör», som det heter i storstäderna, 
på den gamla restaurant, der han en gång haft sitt mono
poliserade hörn och varit den förnämste gästen. Och 
rygga sitt ord till honom hade hon lika liten tanke på, 
som om hon älskat honom af hela sin själ. Nej, nu 
ville hon ha ro, nu ville hon göra halt till hvad pris 
som helst och för alltid sitta af »Den Gyllene hästen».

När »abonnenterna» fingo del af hennes beslut, spred 
sig bland dem en viss förstämning. Hon hade ingen 
favoriserat och derför var hon mycket populär bland dem
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alla. De tyckte det skulle blifva så tomt vid buffeten, 
hvem spm än komme att intaga hennes plats, och de 
hade vissa dystra aningar om att maten såväl som ord
ningen på stället skulle bli sämre sedan hon rest.

Källarmästarn på »Stadt» jublade och gnuggade 
händerna och lyfte hatten högt och bugade sig småleende 
då han mötte Marie på gatorna, och kunde aldrig utbreda 
sig nog öfver hvilken förträfflig menniska hon var, nu — 
då hon skulle lemna konkurrenten.

Hvart skulle Marie taga vägen? Det visste ingen, 
det upplyste hon inte, bara att hon skulle flytta »till 
våren», närmare bestämdt den i April, »just då skörde
tiden . . . puh . . . puh . . . skulle börja för mig, arme 
stackare . . . med ett ord sagdt . . . som bor till hälften 
på landet», klagade gamle Lindberg.

Kapten Malm kom och gick som förut. Ett ögon
blick tänkte han på att flytta sitt matställe till »Stadt» 
under den »hemliga förlofningstiden». Men så tänkte han 
också på att han var 53 år och just inte hade tid att 
snobba med sådana der grannlagenhetsförsakelser, som att 
under flere månader endast undantagsvis se den vackra, 
präktiga qvinna, som lofvat att ge sig åt honom.

— Ilvarför kunna vi ej gifta oss förr? hade han 
frågat, inte med en eldig älskares otålighet, men med 
den tröttes längtan att komma till ro.

— Jag hade tänkt att vi skulle köpa eller arrendera 
ett litet vackert ställe på landet, långt härifrån, och de 
tillträdas ju alltid i Mars. Vi skulle kanske välja detmu 
snart och så låta ställa det i ordning och skaffa ett litet 
bo, eller hur tycker du?

Han blef röd öfver hela ansigtet och slog ned 
ögonen.

— Du styr och ställer för mig som om jag vore 
ett barn, Marie. Men du är klok och snäll; gå du på 
bara!
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Hon hade gjort mer än så. Hon hade genom en 
juridisk byrå å annan plats, på hvars diskretion hçn kunde 
förlita sig, ur handlingarna i Malms konkurs tagit reda 
på alla hans fordringsegare och bjudit en ringa slant för 
hvart och ett af fordringsbevisen. Borgenärerna blefvo 
öfverraskade ; blott ett par trodde sig vädra ett ekonomiskt 
uppsving för gamle Malm och begärde tjugofem procent, 
de öfriga sålde sina reverser för en försvinnande ringa 
spottstyfver. När de andre bestämdt underrättades att 
anbudet för dem ej kunde höjas och att den som önskade 
få kapten Malms namn åter, ej var i tillfälle att offra mer 
än mycket ringa på saken, så lemnade äfven de till sist 
sina värdelösa papper. På det viset blef kapten Malm 
»skuldfri karl» utan att han hade en aning derom.

En tid efter jul begärde Marie några dagars ledig
het och reste bort. Ingen menniska fäste sig vid att ej 
heller kapten Malm syntes till på »Hästen» under de 
dagarna Marie var frånvarande. Några stationer från Nål
köping köpte Marie prisskillnadsbiljett, och så åkte de 
tillsammans ut i verlden för att leta upp ett litet passande 
näste åt sig. Marie hade annonserat och skriftvexlat åt 
skillda håll om den saken, men de hade aldrig förr än 
nu under resan i lugn och ro fått utbyta tankar i ämnet.

— Si, god dag, Malm! Är du ute och flyger och 
far? ropade en klar, stark röst vid en station i kupé
fönstret.

Det var en gammal kadettkamrat, nu öfverstlöjtnant 
på ett dragonregemente, som han inte sett på många år.

Han hade samma väg ett par stationer framåt och 
lemnade kupén med den innerliga öfvertygelsen att den 
förr så treflige och spirituelle Malm nu var bliftfen en 
mycket tråkig karl.

På aftonen, när de togo godnatt af hvarann vid 
dörren till hennes hotellrum, slog han armen om hennes 
lif och kysste henne.
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Det var endast andra gången efter »uppgörelsen». 
Den första var på färdeväg liksom nu. Han hade velat 
närma sig henne med en smekning en ovanligt stilla och 
ödslig vinterqväll på »Hästen», när de visste sig allena; 
men då hade hon leende vikit undan och sagt: »Respekt 
för kassörskan! Inte på denna lokalen, kapten». Nu 
tyckte hon det var så lugnt och godt att ett ögonblick 
luta hufvudet mot hans breda bröst.

Det var någonting så nytt och pikant för dem båda 
att sitta midt emot hvarann vid frukostbordet på mor
gonen i ett litet krypin innanför stora matsalen. Det 
var ingenting af den förälskades berusning i de glada 
blickar, med hvilka Malm betraktade Marie; det var den 
lugne, kritiske granskaren, som gladde sig åt det mjuka 
behaget i hennes rörelser, hennes angenäma, beherrskade 
väsen och hennes friska, vackra ansigte, ännu i lifvets 
fulla högsommarprakt. Hvarmed hade han väl förtjenat 
att få allt detta, det angenäma hem hon helt visst skulle 
bereda honom och — så pengar dertill? Helt filosofiskt 
svarade han sig sjelf, att sådant der köper en man sig 
inte; får han det icke till skänks, så får han det aldrig.

Men så kom hans tankegång plötsligt in i en ny 
rigtning, och den måtte inte varit af angenämaste art, 
ty vecket i pannan gräfde sig allt djupare. Slutligen 
måste det fram.

— Det är tungt att behöfva påminna dig derom, 
Marie; men . . . hm . . . om vi nu arrendera eller köpa 
det der lilla hemmet vid Klarelfven, som vi mest fästat 
oss vid af alla svaren, så . . . så . . . duger inte mitt namn 
på kontraktet ... du vet ju . . .

Hela hennes ansigte sken upp och hon såg på ho
nom med en strålande blick.

— Jag tänker nog att kapten Adolf Malms namn 
skall duga på kontraktet om hans och hans makas blif- 
vande hem, svarade hon lugnt.



6o QVALL SOL.

— Min konkurs . . .
Hon sprang från bordet och upp på sitt rum samt 

återkom med sin lilla prydliga resväska i handen.
—■ Jag har beredt mig på hvad du nu sade. Se här!
Han gick med häpen uppsyn igenom alla sina reverser 

och tycktes liksom räkna i hufvudet.
— Ja, de äro alla, jag vet det.
— Men Marie, hur har detta gått till?
Hon sänkte hufvudet.
— Tyvärr inte så, som både du och jag helst skulle 

önskat. Jag måste tänka på vår framtid och ansåg mig 
inte ha råd att betala alla de der papperen med mer 
än stackars i,SOO kronor. Jag skulle så gerna velat 
ge 37,000; »al pari», ser du. Men det är dock så 
mycket, att ditt namn är fritt, ditt namn duger, Adolf, 
och det är du, som tar affärerna om hand när vi flytta 
i eget bo. Jag kan väl trygga mig vid dig? Dina 
lärpengar ha varit dryga nog . . .

Han stödde armbågarna tungt mot bordet och gömde 
ansigtet i händerna ett ögonblick.

— Tvifla aldrig på min innerliga tacksamhet, Marie, 
men du förstår nog att det måste kännas förödmjukande 
för en man att låta sörja för sig så . . . Hvarför gör du 
det egentligen?

— Har jag inte redan sagt det! Derför att jag 
var så trött, derför att ingen annan gjorde det och der
för att du nu har blifvit en man, en man, hos hvilken 
jag skall känna mig så lugn och trygg.

— Men jag blir ett nådehjon hos dig . . .
— Hvilken öfverdrift! När vi redt vårt enkla bo, 

skulle räntan af resten på mitt lilla kapital ej räcka långt 
för två att lefva på. Då kommer kaptenen och föder 
oss med sin pension.

— Den är inte stor, Marie.
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— Den är, om jag ej misstar mig, 2,240 kronor, 
icke sannt?

— På öret. Du är en märkvärdig qvinna, Marie!
— Jag är en praktisk värdshusflicka, det är hvad 

jag är. Men du vet att jag tillika är lika fläckfri som 
någon kaptenska i hela svenska armén, sade hon och 
for med handen smekande igenom hans isgråa, stubbiga hår.

Han fångade hennes fylliga och ej öfver sig lilla, 
men hvita och välformade hand samt tryckte rörd en 
lång kyss derpå.

De fastnade för stället vid Klarelfven, ett solidt och 
prydligt litet hem, nog stort för dem, med ett litet jord
bruk till; allt snyggt och väl i ordning. Då det med 
alla yttre inventarier ej var dyrare än 10,000 kronor, 
köpte de det i stället för att arrendera, för att veta sig 
bo rigtigt under eget tak. Länsmannen nere i kyrkobyn 
hjelpte till med att skrifva kontrakt, handpenningen er- 
lades kontant och resten lofvade kapten Malm med ett 
obeskrifligt uttryck af solvens öfver hela sitt väsen, att 
gälda vid tillträdet i slutet af April, »antingen i reda pen
ningar eller ock med transporteradt depositionsbevis af 
Smålands enskilda bank». Hans bordskamrater på »Hästen» 
skulle bara sett honom, »den gamle, ruinerade stackaren», 
då han yttrade dessa stolta ord.

Det hade gått litet slarfvigt till vid presentationen; 
länsmannen kallade Marie för »kaptenska». Hon log och 
gaf sin trolofvade en blick, som denne öfversatte med: 
»Rätta honom inte!»

Två dagar efteråt stod Marie som vanligt, lugn och 
hygg, i »Hästens» buffet, och vid frukostbordet satt kapten 
Malm och höll på med sin entrecöt. Inte en blick af 
hemligt förstånd, inte ett leende mot hvarandra.

Men vid middagstiden då redaktionssekreterare Mal
men, som alltid stoltserade öfver att han »visste allting, både 
det som lämpade sig för »Posten» och det som inte fick
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komma dit», kom fram till buffeten och betalade »en extra 
öl», tänkte Marie på något som denna prydnad för jour- 
nalistståndet icke visste.

— Jag tror, minsann, fröken Marie skrattar mig 
midt upp i ansigtet?

— Tag inte illa vid er! Jag bara kom att tänka 
på något roligt.

Ännu den 31 Mars var det för hela Nålköpings stad 
en hemlighet, hvart fröken Marie på »Hästen» skulle 
taga vägen. Den dagen befanns det, att nuvarande och 
förra abonnenter på stället ordnat en afskedsfest för henne, 
dervid en vacker collier med tillhörande armband, åstad
kommen medels subskription bland gästerna, skulle till fest
föremålet öfverlemnas.

—■ Jag har ej råd till mer än en femma, sade kap
ten Malm, när subskriptionslistan kom till honom.

Klockan fem på eftermiddagen den 31 Mars räk
nade Marie från sig kassa och varor för sista gången. 
Gamle Lindberg, som tog emot dem, enär »den nya» 
ej var kommen ännu, torkade sig i ögonen, med ett ord 
sagdt, och följde ej alls med i räkningen. »Det är nog 
precis, som det varit i 14 år», tyckte han.

Det var med en egendomlig känsla hon steg ut 
från disken, en för alltid frigjord menniska. Hon var 
ensam i rummet och stod stilla en halt minut och sag, 
bara såg på sin gamla plats, platsen för mycket arbete, 
mycken sjelföfvervinnelse, någon förödmjukelse och gläd
jande seger. Vi menniskor äro sådana slafvar af vanan, 
att hon i detta ögonblick kände nästan lika mycken oro 
och tomhet som glädje.

Tänk om det ej blefve bra! Tänk om hon en dag 
komme att inse att hon bort stanna här litet till eller 
ock gått härifrån ensam!

Hon gjorde en kastning på det käcka hufvudet och 
stormade upp för trapporna för att kläda sig för sista
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gången i sin trånga lilla skrubb. Ingen ängslan, ingen 
tvekan mer! Hon ville och skulle ha sin del af eget 
hem, af ro och hvila och lugn lycka innan hon blefve 
för gammal att njuta deraf. Och medan hon klädde sig 
i tjockt, svart moirésiden, sådant inte många kaptenskor 
i orten hade maken till, och fäste gulduret med dess 
massiva collier på den höga barmen och en ros i det 
vackra håret och en annan på bröstet, ilade tankarna dit 
bort till Klarelfvens väna strand och det lilla ljusröda 
huset med verandan mot vattnet till, huset, i hvilket de 
redt sitt bo.

En stund deretter tog hon med en smula hjertklapp- 
ning i lasvredet till stora salen i andra våningen. Der 
var före henne större delen af den bättre parten utaf 
Nalköpings manliga verld, till och med en och annan, 
som endast mycket sällan »gick ut» och nästan alla de 
»abonnenter», som för 14 år sedan så nyfiket mönstrat 
henne, da hon, blyg och försagd, med klappande hjerta 
steg upp för »Hästens» trappa.

Ja, Maries seger hade varit fullständig, hennes häf- 
dande af sitt personliga värde hade varit fullkomligt, aldrig 
hade hon insett det bättre än i detta ögonblick, då alla 
ifrigt, vänligt, aktningsfullt flockade sig omkring henne. 
Det betydde ingenting att hon var ensam qvinna bland 
sa mänga män. Hon visste och kände att ingen familje
flicka i hela Nålköping var i denna krets mera respekterad 
än »Marie pa Hästen», och hennes kinder purprades och 
det blef så varmt, så varmt om hjertat.

Sa sag hon på honom, som hållit sig mera i bak
grunden och som trott att denna afton skulle bli mycket 
svår och delvis förödmjukande för honom; men som nu 
gladdes at den ton, som genast anslogs vid samqvämet, 
och som sag på henne med varma blickar, beklagande 
att han ej hade tio år mera qvar af sitt lif att ge henne, 
men hvars gamla hjerta dock töade upp betydligt vid
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tanken att denna qvinna, som stod der så vacker, stairk 
och klok, sj elfständig och dock så innerligt god, skuille 
vara hans inom tre veckor.

Tänk om de närvarande haft en aning om att (de 
på samma gång höllo »svensexa» för kapten Adolf Malim!

»Skålar druckos och tal höllos.» Lektor Berg (i 
svenska) nu en mycket allvarlig familjefader och stöttepin.ne 
i konsistorium, höll det som hörde till colliern och arim- 
bandet. Gamle Lindberg ville också ge luft åt sin sak
nad och tacksamhet . . . puh . . . »med ett ord sagdt» ; 
men det råkade bli rysligt många, ty den gode källar
mästarn stammade och grät hela tiden.

Hon och Malm hade kommit öfverens om ett litet 
taskspeleri. De skulle — vexla ringar midt under festen 
utan att någon märkte det. Det var hennes idé. När 
munterheten stegrats betydligt och man sorlade i små
grupper hvar i sitt hörn, sökte deras blickar hvarandra 
och så stego de raskt fram till bordet, smusslade snabbt 
och skickligt ringarna öfver till hvarandra och drucko sin 
trolofningsbägare tyst, för sig sjelfva, midt under larm och 
stoj. Hastigt drog Marie handsken på venstra handen, 
och man hade för resten af qvällen annat att göra än 
att titta efter ringfingret på kapten Malm.

Klockan elfva skulle åkare Nilssons bästa droska 
hemta Marie för att föra henne de två milen till stam
banan, der hon skulle stiga på nattåget. Mer hade ingen 
fått veta om hvart hon skulle taga vägen. På slaget elfva 
höll åkare Nilsson sjelf nedanför »Den Gyllene hästens» 
trappa, den sista afskedshelsningen utbragtes, Marie och 
hennes koffertar stufvades in och så bar det i väg, allt 
under det »Nålköpingsqvartetten», som ej heller förut under 
aftonen sparat sig, klämde i med ett sista farväl.

Ingen hade observerat att kapten Malm redan en 
half timme tidigare lemnat »Hästen» och ingen visste att
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han, ett par kilometer före den Nilssonska droskan kuskade 
i väg mot samma mål.

Alldeles tätt invid Kråkeby stad, hvilken, som ni vet, 
Jigger utmed sjelfva stambanan, hade Maries bror en liten 
handelsträdgård och ett trefligt hem. Der bodde hon 
under lysningstiden och dit gick kapten Malm, som hade 
rum på hotellet i Kråkeby, ut hvar morgon och stannade 
hela dagen bland rosor och violer hos sin Marie. Der 
brades också det enkla bröllopet i all stillhet, och så fort
satte de — den praktiska Marie hade köpt rundrese- 
biljetter och skickat sakerna som fraktgods — upp till 
hemmet vid Klarelfvens strand.

De hade ej gjort sig några ungdomligt öfverspända 
förhoppningar om lycka. Lifvet mägtade en gång, för 
ovanlighetens skull, att mer än fylla dem. De hade icke 
sett hvarann genom en berusande kärleks förskönande pris
ma och derför gladdes de mer än de bedröfvades då de 
fingo ögonen fullt öppna för hvarandras karaktärer och 
egenskaper.

Hon hade bäfvat ibland, när hon tänkt på mannen, 
som onyttigt och lekfullt slösat bort den största och bästa 
■delen af sitt lif, och ängslats för att han ej skulle låta 
hemmet binda sig med dess lugna glädje, eller, om han 
•också gjorde det, att han skulle täras af otillfredsställd 
längtan.

Men kapten Malm hade rasat ut, blifvit trött och 
så känbart fått erfara umgängesvännernas opålitlighet, att 
han njöt af friden och lugnet i fulla drag. Han blef 
yngre, friskare, gladare. Under det gråa håret återupp- 
blomstrade det ansigte, med hvilket han en gång var 
farlig för qvinnorna ännu vid fem och fyrtio år.

Och han å sin sida hade före äktenskapet, midt i 
all sin tacksamhet, midt i sin växande ömhet för den 
ensamma, som räckt den ensamme sin hand, känt vissa 
farhågor, att denna qvinna, hvilken såsom värdshusflicka 

Sigurd, Marie på »Gyllene Hästen». 5
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föreföll så grannlaga, så finkänslig, dock såsom en fiint 
bildad mans hustru ej skulle kunna undgå att stöta occh 
såra honom med små simpla drag, med ett och annat, 
hvilket skulle disharmoniskt skära mot hans uppfattning 
och vanor.

Aldrig! En man i liknande ställning kan icke und
vika sådana stötestenar i äktenskapet. Hos honom hjelper 
hvarken boklig bildning eller boklig lärdom eller en vackier 
karaktärsutveckling eller stor kärlek eller det allra bästa 
hjerta; har han under de första tjugo åren af sitt lifi 
saknat det bildade hemmets atmosfer med dess gran.n- 
lagenhet, beherrskade ton och försynthet, så skall han 
sedan i äktenskapet med en verkligt fin och nobel qvinna 
ovillkorligen emellanåt stöta henne tillbaka med små, fiör 
obeväpnadt öga, för den yttre verlden omärkliga rester 
af en formens råhet, af en sättets simpelhet, som lyck
ligtvis hvarken behöfva minska kärleken eller krossa lyckan,, 
men — som sitta der de sitta.

Med den goda, begåfvade qvinnan är det annor
lunda. Med sin större smidighet och receptivitet, finare 
uppfattning och säkrare instinkt samt den egendomlig- 
heten att »hennes snille sitter i hennes hjerta», kan hon 
nå försynthetens, finhetens och grannlagenhetens yttersta, 
gräns ensamt på känslans och iakttagelsens väg, äfven i 
saknad af barnadressyren.

Omtanken för det lilla jordbruket och de husmoder
liga bestyren gåfvo både honom och henne tillräckligt att 
göra för att hindra lyckan att bli jolmig och hemmet, 
qvaft. Den gode kaptenen var för öfrigt mycket för
nöjsam i fråga om arbete. Han visste att hushålla på. 
ett förståndigt vis äfven med det minsta i den vägen. 
Den första vintern hade han att sköta en dryg månad 
med att planlägga och göra ritningar till en ny inredning 
af ladugården till deras sex kor. Och han gnodde ändå 
dugtigt och åt sina mål med den redlige arbetarens goda.
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aptit och samvete, och Marie såg på och gaf sina råd 
och var lycklig.

Samma vinter fingo vi en ny krigsminister. Det 
var en gammal kadettkamrat till Adolf Malm, en begåf- 
vad karl, men i intelligens honom dock vida underlägsen, 
hade alltid följt honom under studietiden så der på »tre 
stegs afstand». Malm blef tankfull då han läste utnäm
ningen; utan all sjelföfverskattning måste han dock inse, 
hurusom han sjelf haft alla förutsättningar att allt fram
gent gå förbi den man, som nu stod öfver hela den 
armé, deri han sjelf ej nått öfver den för alla ej rent af 
underhaltiga tillgängliga graden. Han var viss derom, 
men han log blott ett godmodigt löje, grep blyertspennan 
och började ändra och jemka på sina bås.

Det fanns ett område, på hvilket de två möttes 
med intresse, men nästan som nybörjare: den mera värde
fulla literaturens. Hans ytlighet, nöjeslystnad och för
måga att fa tiden att gå, utan att direkt taga sig något 
för, hennes fattigdom och sträfsamma lif hade gjort att 
ingendera af dem stort mer än läppjat på skönliteratu- 
rens alster. Nu togo de skadan igen och kände sig båda 
som insläppta i en ny verld och hade roligt och läste 
skiftesvis högt den ene för den andre.

Hennes reminiscenser från pensionens tjerde klass hade 
bleknat ej sa litet och hon insåg att han skulle pinas af 
att höra sin hustru uttala främmande ord origtigt. När 
hon kom till ett sådant, beträffande hvilket hon ej kände 
sig rigtigt tvärsäker, räckte hon honom boken med en 
vacker barnablick och sade så ödmjukt: »Hur sägs det?» 
Bristerna i hennes elementära bildning rent af bidrogo 
till deras lycka; han behöfde ju så innerligt väl ett om
råde der han var den absolut öfverlägsne. Harmonien 
blir ej god i ett äktenskap der den ena parten har öfver- 
taget i allt, allra minst om denna part är qvinnan.

Deras hjertan passerade den äktenskapliga skärseldens
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första två år i alldeles bakvänd ordning mot den vanliga. 
De flesta andra äktenskap, vid hvilka den personliga 
böjelsen haft första ordet, börja med berusande lycka och 
stormande känslolif, fortgå under vexlande regn och sol
sken, lycksalighet, svikna illusioner och upptäckter af att 
medengeln är en menniska, för att, der båda makarna 
äro goda och bra, sluta i en innerlig och varm ömhet, 
som kanske är mera värd, än det förra känslosvallet, men 
är bra mycket lugnare.

Deras böjelse var lugn, deras blickar klara och 
öppna, deras kritik vaken, deras farhågor många, och 
ingendera hade ett ögonblick ansett den andre för annat 
än en bristfull menniska. Stötestenar funnos äfven för 
dem och de kände ej i hvarje ögonblick lika lifligt sin 
lycka; men på det hela taget växte de i hvarandras 
ögon på samma gång som ömheten i deras hjertan, och 
den dagen de lutade sina hufvuden samman öfver ett 
litet rödt anlete, i hvars drag blott föga spårades af 
kapten Malm, men så mycket mer af henne, som en 
gång var Marie på »Gyllene hästen», voro deras känslor 
ungefär desamma, som hos två unga menniskor, hvilka 
drifvits i hvarandras armar af de allra ömmaste känslor.

Så lade hon varligt den lille tillbaka i korgvagnen 
bredvid sängen, slog båda armarna om mannens hais, 
drog ned det gråa hufvudet till sitt bröst och hviskade:

»Nu blyges jag ej mera öfver att det var jag, som 
erbjöd mig åt dig! Nu känner jag att du skall aldrig, 
aldrig ångra dig ...»

Hans stämma var litet oklar då han kysste henae 
till svar och sade:

»Barmhertige Gud, hvad har jag gjort för att du 
skulle ge mig så mycken lycka!»

Men en stund derefter, då han satt vid bädden, 
med hennes hand i sin och lät blicken fara från hennes 
ansigte till barnets, kom der emellan hans ögonbryn fram
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liksom en svag skugga af det djupa, dystra veck, som 
alltid syntes der under förödmjukelsens och sorgens hår
daste dagar.

Marie såg forskande på honom och strök smekande 
hans breda, bruna hand.

»Du har väl icke hjerta att vara ledsen för det 
gossen liknar mig?»

»O nej, Marie! Måtte han också likna dig äfven 
till hjerta och karaktär! Men jag kastade en blick in i 
framticien; jag tänkte på en räknefråga, som jag inte fick 
att gå ihop. Femtiofem och tjugo, ser du, Marie! Hvitt 
hår här och en liten tandlös rosenmun der! Nej, det 
vill inte gå ihop. Jag får nog aldrig, aldrig se min gosse 
som man, aldrig se den hvita mössan på hans hufvud. 
Stackars du, höstens lilla barn ...

Hon klappade honom sakta på handen och svarade 
mildt:

»Qvällsolen, huru skön den än är, kan ej hinna 
mogna allt, som den långa, varma sommardagen förmår; 
men låt oss dock tacka Gud, som unnat oss den!»

»Ja, det vill jag. Och då jag är undan när han 
på allvar träder ut i verlden, så hoppas jag dock att 
han skall ega dig qvar i lifvets fulla kraft, klok och stark 
som i dag och älskande för oss båda. Vill du då, Marie, 
till honom, som jag hoppas du skall göra till karl vid 
tjugo år, bringa en varm och innerlig helsning frän 
honom, som du gjorde till karl vid fyra och femtio! 
Jag rufvade på dystra planer då du räckte ut handen 
at mig . . . Tala om för honom, i fall jag ej hinner 
göra det sjelf, att du skänkt lifvet åt hans far så väl 
som at honom. Da skall han älska dig så mycket högre!
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Prølog.

Major Björkenblads supé.

gästerna osedda kunde 
den gästvänliga

y Jet skulle se en smula glest ut på »societetens» bjud 
ningar, om de tillämnade 

bevittna de öfverläggningar, som inom 
familjen föregå de artiga invitationerna.

Åtminstone är det sannt och visst, att landskanslisten 
Otto Alm aldrig hade kommit att sätta sin fot inom herr
skapet Björkenblads dörrar på deras stora supé, om han 
kunnat höra familjedebatten angående hans inbjudning.

Majorskan sade, att de finge trångt, att de med 
hänsyn till våningens och servisens begränsade resurser 
redan måst från listan stryka värdefullare namn än herr 
Otto Alms.

Notarien Björkenblad fann herr Alm oskadlig och 
hade till och med vänligheten att skänka honom ett visst
erkännande såsom »ett beskedligt fä», men ansåg hvarje 
reduktion af sin mammas kalasgäster såsom en gifven 
vinst, enär maten ju aldrig brukade räcka till der i huset.

Denna öppenhet af en älskad son gent emot en 
vördad moder ger måhända den mera välvillige läsaren 
en vink om att händelsen spelar i sista fjerdedelen af
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nittonde århundradet, utan att detta särskildt behöfver 
nämnas.

Fröken Lotten Björkenblad trodde, att hvad matens 
tillräcklighet anginge, skulle herr Alms närvaro, den hon 
likvisst af andra skäl ingalunda ville tillstyrka, vara en 
ren fördel, alldenstund hans lingula hår, hans fula ansigte 
och i dess helhet mindre salongsmessiga skickelse otvifvel- 
aktigt skulle i hög grad nedsätta andra gästers aptit.

De öfriga fröknarna Björkenblad yttrade hvar för 
sig några vänliga ord i rigtning af, att det skulle vara 
rigtigast och nyttigast att herr Alm vore hemma hos sig 
eller hvar annanstans som helst utom hos dem denna stora 
afton.

— Ja, kanske icke minst för hans egen skull, stackars 
unge man. Efter hvad jag af ert resonnement kan finna, 
hör herr Otto Alm till den klass af unge män, som känna 
sig djupt olycklige i en krets som vår.

Orden läto som musik, men som detta är ett rätt 
slitet uttryck nu, vill jag säga att de ljödo som en noc
turne väl föredragen å en välstämd, ypperlig flygel af 
mjuka fingrar, tillhöriga en qvinna med hjerta, öra och 
skola.

Och den som talade, var en några och tjugo år gam
mal qvinna, som man frestades att vid första ögonkastet 
kalla skön. Hon hade en knappast medellång, smärt och 
vacker figur, mörkt, rikt hår, stora, mörka, sköna ögon, 
en rundad, underlig panna, som kunde varit vackrare, men 
som man glömde för håret derofvan och de tindrande 
globerna derunder, en ljuf mun med friska, blåhvita tän
der och ett i det hela intagande ansigte. Men den vackra 
figuren hölls ej rak, och hakas och näsas en smula 
sjelfständiga hållning befriade det förtjusande ansigtet från 
detta uttryck af regelrätt skönhet, som är så hänförande 
på en staty, men som j lifvet liksom i färger å konstnärens 
duk förefaller så karaktärslöst och ointressant.
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Hon hade kommit in i rummet utan att de öfriga 
lagt märke dertill. Hennes röst spred ett ljust skimmer 
af belåtenhet öfver allas ansigten. Allas utom unge no
tariens, som flammade i purpur.

Hon var fröken Thyra Björkenblad, kusins dotter till 
majoren, utan far och mor, utan några, som stodo henne 
närmare i verlden än denna familj, till hvilken hon, som 
annars mest vistades på resor inom- och utomlands samt 
vid badorter, nu för första gång kommit på månadslångt 
besök och fängslat och tjusat dem allesammans, hvartill 
måhända hos de öfriga hennes arffallna, väl placerade 
73,850 kronor i någon mån bidragit, under det hos Arvid 
Björkenblad tanken aldrig kommit utöfver hennes egen 
lilla älskvärda person innan han var ohjelpligt fast.

— ... kanske icke minst för hans egen skull det 
vore bäst . . .

— Se så, mina vänner, af bröt majoren otåligt. Alm 
är min gamle väns pojke, och det går väl an med det, 
för sådant sätter man sig öfver i vår praktiska tid; men 
så när mejeribolaget krånglade och revisorerna inte ville 
ge decharge — för räkenskaper ha aldrig varit min svaga 
sida, fast jag kom uti det der för arvodets skull — 
då var det Alms pojke, som kom hit och satt uppe om 
nätterna och redde upp det så pass att de åtminstone 
kunde se, att Hjalmar Björkenblad inte var någon tjuf. 
Hvad Thyras invändning beträffar, så blir det hennes och 
våra egna flickors sak att genom en smula vänlighet mot 
landskanslist Alm sjelfva göra den om intet. Och nu 
skrifver du, Augusta, bjudningsbref till honom också. Punkt 
och slut.

% &
*

Landkanslist Alms frackkläder voro skurna direkt åt 
honom sjelf ur ett alldeles nytt stycke kläde, och till
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hans stöflar hade skomakaren sjelf tagit mått, och inte 
ens lians veckskjorta hade förut burits af någon annan 
menniska; men det kunde ingen tro, som såg hans entré 
å herrskapet Björkenblads supé. Dertill var den unge 
mannen verkligt sjuk, förkyld och med feberbrand i krop
pen. Landskansliets vaktmästare hade under förmiddagens- 
lopp fått hemta antifebrin åt honom två gånger, och en 
menniska med mindre tålmodig seghet skulle legat till sängs 
i stället för att gå på supé. Men han ville inte försumma 
sin tjenstgöring följande dag och han ville en gång se 
hur det gick till på en fin bjudning, och derför var han 
här. »Man kunde ju dessutom rent af bli stött, om han 
inte kom då han var bjuden».

Första timmen var det en stunds brusande salongs- 
lif för Otto Alm. Majoren tryckte hans hand och sade: 
»Hjertligt välkommen! Cigarrerna stå inne hos Arvid.» Ma- 
jorskan frågade »om han tyckte om sitt thé mycket starkt?» 
Notarien stack ett punschglas i hans hand och yttrade: 
»Skål! Skulle inte vi unga . . . hm ... på grund af våra 
fäders . . . hm . . . tack du ! » Och så slog fröken Augusta 
upp ett planschverk och sa: »Ä’ herr Alm road af gra
vyrer» — och så var det öfver; sentalte ingen menniska 
till honom på två runda timmar. Man hade ju lagt till 
honom en bilderbok som åt ett barn, och han vände 
samvetsgrant blad efter blad.

Plötsligt prasslade det till vid andra sidan bordet 
och han tittade upp. Så skyggade han ett ögonblick 
med handen för ögonen liksom bländad och strök sedan 
ett tag öfver sin värkande, kallfuktiga panna.

Glad, sprittande af lif, med ögonen tindrande och 
läpparne dallrande ännu i hvarje muskel efter ett lifligt 
replikskifte bland ungdomarne derute i andra rummet, hade 
Thyra Björkenblad slagit sig ned på stolen midt emot 
andra sidan bordet och börjat bläddra i ett album. Hon
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var klädd i ljust, och den fina gestalten satt der som 
otngifven af en sky, en läcker, tjusande uppenbarelse.

Otto Alm spärrade upp sina oerhördt ljusblå ögon, 
och det smärtsamma bultandet vid tinningarna upphörde 
för några ögonblick. O du himmelske Gud hvad hon var 
skön! Han vågade knappt andas, han genomilades af 
en besynnerlig känsla; det var som om allt hvad som 
fanns af man hos denne ödmjuke, otymplige, blyge, unge 
karl velat resa sig och jubla högt öfver så mycken qvinlig 
fägring.

Ett par manliga uppvaktande hade skyndat sig att in
taga platserna vid fröken Thyras sida och gjorde sina kom
mentarier till albumets bilder, men då hon kom till en gammal 
vördig, uniformerad herre med nordstjernekraschan och lade 
sitt lilla hvita finger på hans granna bröst, frågande »Och 
denne?» då hade den ene drabanten kallats bort af en 
äldre dam och den andre skulle just besvara en replik 
af en annan bland de unga flickorna.

— Och denne?
Otto Alm rodnade upp öfver öronen, men beträffande 

det porträttet kände han sig på sin mammas gata och 
sade med en röst, som höll på att stocka sig i halsen:

— He . . . err landshöfdingen.
Fröken Thyra tittade upp. Hon hade ej förut lagt 

märke till att någon satt på andra sidan bordet. Så 
blixtrade det till i hennes stora, skälmska ögon och läppen 
krökte sig till ett löje; hon kom ihåg resonnementet i 
förrgår och, fast besluten att nu lemna sin tribut till den 
■omtvistade gästens nöje, reste hon sig, räckte helt okonven- 
tionelt fram sin hvita, vackra hand och sade:

— Herr landskanslist Alm, om jag inte misstar mig? 
Mitt namn är Thyra Björkenblad, niece här i huset. Förlåt 
derföre att jag så utan alla ceremonier. . . För all del 
sitt, herr Alm!

Thyra hade i allmänhet en märkvärdig förmåga att
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föra samtalet in på ämnen, som intresserade dem hon 
ville visa sig artig emot och der dessa kände sig väl 
hemmastadda. Nu fick hon det infallet att vara mycket 
älskvärd mot denne blyge unge man, och med landshöf- 
dingens porträtt såsom uppslagsända resonnerade man om 
honom och hela hans familj; hurudan han var som för- 
man, landsstatens souschefer, landssekter och landskamrer, 
göromålen å kansliet och allt möjligt dithörande, och han 
gick just på med all ifver:

— Nej, fröken, nej för all del, ingen kommun får 
anordna kreatursmöte å ny plats, innan konungens befall- 
ningshafvande gett sitt... då sonen i huset, bitande sig 
i läppen och med muntert spelande ögon, kom fram och 
bugade sig för att föra Thyra till bordet.

De öfrige trängdes våldsamt och knuffades smått för 
att komma fram till majorskan Björkenblads, som vanligt, 
knappt tillmätta rapphöns och vingeléé med halfäkta 
mandelkransar. Otto Alm blott armbågade sig med en 
hos en så blyg man anmärkningsvärd ifver fram till platser, 
från hvilka han kunde se fröken Thyra.

Det var som om det fallit tunga fjäll ifrån hans 
ögon. Han hade aldrig sett en qvinna förr. Sådana 
kunde då qvinnorna vara! Men det fanns nog inte någon 
mer på jorden sådan som hon!

Han kände och mätte ej alls det sociala afståndet 
dem emellan; han hade ej en tanke på möjligheten af 
att träda henne nära med ett ord, han brydde sig ej om 
att hon sannolikt aldrig mer i sitt lif skulle yttra en staf- 
velse till honom, finge han blott se, endast se henne, se 
henne någon enda gång mer!

Han tumlade hem och kröp ned i sin rankiga tält
säng. Vid tvåtiden vaknade han, badande i svett, just 
som han tagit städja såsom trädgårdsdräng å en egendom 
der man sade att fröken Thyra Björkenblad brukade helsa 
på hvart fjerde eller femte år och då stanna hela tre dagar.
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Han kände sig förkrossad öfver att denna lycksalighet 
ej var verklighet, och en kort stund efter det han ånyo 
slutit sina ögon, timade de första af de förunderliga, 
delvis hemska, delvis oändligt ljufva tilldragelser, hvilka 
gifvit ämne till denna berättelse.

❖ &
*

I.

Allt i spillror.

Otto Alm hade inslumrat ånyo och sofvit en kort 
stund då han väcktes af en qväfvande känsla, men hann 
ej tända ljuset förrän hela huset, hela qvarteret, hela staden 
skakades af en stöt så våldsam, att ett fartygs törnande 
mot ett undervattensref skulle varit mild deremot.

Ljuset behöfde han ej tända mer den natten. Ty 
af den lilla stadens etthundrafemtio hus hade de allra 
flesta vid jordbäfningen störtat samman, och de ljus och 
lampor, som här och hvar uti samhället, såsom alltid äfven 
vid denna nattliga timma belyste ett plågans läger, 
ett samvetsqvalens offers ängsliga anletsdrag, ett nattligt 
rummel, en ungmös rosiga anlete, lutadt öfver sin älsklings 
bref, alla dessa ljus och lampor föllo ned och krossades, 
och somliga af dem, många nog att sätta eld på den 
lilla stadens alla hörn, antände omgifvande föremål.

Brandkåren kom ej. Den hade sina skäl. Dess 
medlemmars hem lågo pressade mot den i vällustig sommar
kraft ångande jorden i de små täpporna, hvilka omgåfvo 
nästan hvarje hus i denna idylliska stad, såsom korthus, 
af barnahand nedslagna mot en glatt bordsskifva. Brand
chefens, handlande Möller, ögon hade lyckts samman för
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alltid i hans unga hustrus armar just då hon hviskade: 
»Min Gud, o Karl, hvad är detta!» Och sprutchefer och 
■ordningsmän hade drabbats af rasande bjelkar då de för 
sista gången stucko ut sina hufvuden och förskräckta 
blickade på Nålköpings gamla välkända, nu så olika och 
hemska gator. Och andra, som ej dödats genast vid den 
gräsliga katastrofen, de tumlade ut på gatan likt adjutanten 
vid sprutan numro tre, landskanslist Otto Alm, men när 
•de fingo se den förödelsens styggelse, som der i det 
blossande ljuset af ett par tjog brinnande hem mötte deras 
blickar, uppgåfvo de hvarje tanke på pligten och grepos 
af dödens ångest och föllo ned, lamslagna af skräck, Otto 
Alm, den förut af feberbrand tärde, svage, sanslös, i flera 
timmar omedveten om den förfärande katastrofen, med 
sin sista tanke rigtad på den för honom fullt tydliga 
sanningen: »Nu är domens dag!»

Då han åter började vakna till sans erfor han en 
stickande, qväljande, vämjelig lukt af obeskriflig mägtighet. 
Det var ej blott en lukt, det var en sky, ett moln, så 
tjockt att han tyckte sig kunnat skära det med knif, om 
han velat. Det var som om allt vidrigt hans luktsinne 
i hela lifvet någonsin uppfattat, återkommit på en gång, 
multipliceradt med tusen. Han kände tydligt att hans 
Jif skulle i denna atmosfer vara släckt som en råttas under 
luftpumpen inom tio minuter, och han såg sig omkring 
med den skärpa i blick och uppfattning, som vi alla få 
i dödsminuten. Han hade fallit något längre ned på gatan 
än hans egen bostad var belägen. Han låg utanför ett 
hus, som rasat, men skonats af elden, han kröp in på 
•dess gård, der han mindes att en källardörr var belägen; 
dörramen hade krossats vid husets fall, han kröp djupt 
in i källaren, staplade upp trasor, mattor, halm och gamla 
vinlådor mot öppningen, för att värna mot de giftiga 
■ångorna, och tumlade omkull i källarens aflägsnaste hörn.

Det var alltså detta, som bodde i jordens innandöme,
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■detta ouppnåeliga, outforskliga område, dit menskligheten 
i mångtusende år pekat med borr och hacka, med krut 
-och dynamit i allt djupare grufschakter, utan att dock 
förhållandevis komma längre än ett spädt barns mjuka 
nagel mägtar rifva i ett äpple. Nu var jorden förmod
ligen spräckt i två eller många delar, den snurrade ännu 
omkring i rymden — ack huru länge! — som en krossad 
potatis, och djupets jätte andades ut sin giftiga andedrägt 
genom den för första gången sprängda dörren till hans 
fängelse.

Medan dessa och tusen andra tankar under ett par 
timmar jagade hvarann under Otto Aims lingula, af döds
ångestens svett klibbiga hår, märkte han så småningom 
huru hans lungor förtärt all duglig luft i källaren och 
huru den skämda, hvilken fanns qvar, var alldeles genom
syrad af de hemska ångorna der ute ifrån. För andra 
gången nära att qväfvas, kröp han hän mot dörren, rel 
hort sin barrikad bit för bit och stapplade upp i ljuset 
för att finna de dödande ångorna mildrade och — allt i 
spillror.

Hvad elden icke härjat var krossadt som ett af 
vred hand sammanknyckladt pappersark. Icke en hel 
ruta, icke en upprätt dörr, icke femton meters gata mellan 
■djupa afgrunder! Han höjde blicken upp till Solingeskogen, 
.hvars herrliga, mägtiga furustammar i sekler utgjort den 
lilla stadens vackra fonddekoration. Den var som ett 
med slö lia afmejadt sädesfält; blott der lian icke bitit 
rigtigt, stod ännu en stam här och hvar upp till tredje
delen af sin höjd omgifven af ramlade syskon.

Hans tankar snafvade om hvarann då han sökte 
orientera sig på denna lilla, honom så välbekanta plats. 
Omöjligt! Han visste ej hvar det eller det huset stått!

Dagsljuset och lugnet födde hos honom en gnista 
-af hopp. Var det icke i alla fall dåraktigt att tro det 
hela jorden drabbats af olycksödet? Kanske lefde mensk- 

Sigurd, Marie på “Gyllene Hästen“. 6
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ligheten i det stora hela lugn och glad, orolig och olycklig, 
dygdig och lastbar i sin vanliga äflan utan en aning o*m 
det olycksöde, som öfvergått Nålköping? Han måste upp 
och draga sina färde; det var hög tid för honom att 
åter komma ibland menniskor. Och så begynte han sin 
stapplande gång emellan ruinerna af hvad som en gång 
var hans födelsestad.

Med hoppet om ett lif, hvilket han redan trodde 
vara vid sitt mål, uppdök i hans hjerta en känsla, som 
dödsångesten hållit nere utan att förmå helt förqväfva.. 
Store Gud! Hon också, denna ljufva, herrliga, oförlikne
liga, skördad, krossad, bränd eller qväfd i denna natur
krafternas gräsliga orgie!

IVfen var det icke allt för förhastadt att antaga att: 
allt lif var dödt i staden för det han ingenting förnam? 
Kunde icke någon annan blifvit räddad liksom han sjelf?

I fyra timmar skallade hans tårqväfda »Hallåh!» 
genom nejden, hemskt afbrytande den öfverallt rådande 
stillheten och tystnaden. Till sist hväste han blott fram 
några hesa ljud, och när han ej längre förmådde pressa 
fram ens dessa, sjönk han vanmägtig ned på en bakgård, 
fullt viss om att nu grep vansinnet honom, om ej döden 
trädde; emellan. Han borrade hufvudet hårdt mot marken 
för att slippa möta blickarna från alla de döde han sett 
på sin jagande färd och hvars alla glasartade, ångest
fyllda, för alltid stelnade ögon han tyckte vara rigtade 
på honom.

Huru länge han legat så visste han ej. Då han 
reste sig, förvånades han öfver att ännu lefva, ännu ha 
sitt förnuft i behåll. Han bröt sig in i en källare, ploc
kade till sig någon föda ur det minst orenliga af de 
sammanrörda, illa åtgångna förråden, åt en smula, stop
pade en del i sina fickor och gick så ut ur staden för 
att söka menniskor.

Hvad han såg och kände under de fyra dagar denna
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färd räckte, med kanske två gånger så många vandrings- 
mil, allt i omnejden af staden, från hvilken han ingen 
gång torde varit tjugofem kilometer aflägsnad, kan ej 
tecknas af mensklig penna. Brand, död, förruttnelse! 
Anleten, präglade af en skräck ännu hemskare än hans 
egen, krossade gestalter, ingen iågel i de träd, som ännu 
stodo på sin rot, på ett ställe i en ramlad ladugård en 
benbruten, halfruttnad, men ännu lefvande ko, som han 
slog ihjel med en sten; annars intet lif, intet7 På ett 
ställe hittade han ett par askar tändstickor, på ett annat 
i källaren efter ett nedbrunnet hus en halfstekt ost, med 
hvilken han ökade sitt munförråd, och sedan begaf han 
sig, halft motvilligt, ängslig, öfvermåttan hemsk till mods, 
åter till de ruiner, der han haft sitt hem, drifven af en 
oemotståndlig maning.

All brand hade slocknat. Den töckniga, tröstlösa, 
tunga lutt, som låg lagrad öfver staden då han lemnade 
den, hade efterträdts af lätta, ljusa sommarskyar, som 
lät o den strålande Junisolen ohöljd blicka ned på förödelsen. 
Den förödda växtligheten i trädgårdstäpporna började 
åter krya på sig till följd af naturens sjelfläkningskraft, 
och af den vidriga, underjordiska stanken märktes intet 
spår. Hade afgrundsfursten dernere i den remnade jorden 
verkligen på en gång utspytt allt sitt etter?

Men vid det han klättrade förbi ruinerna till en större 
byggnad, kände han plötsligt en anna?i lukt, en, som 
kom hans kinder att blekna och hans kropp att ristas 
som af en frossbrytning . . . Barmhertige Frälsare ! Han 
vandrade ju omkring på en griftegård utan dödgräfvare!

Öfvertygad om nödvändigheten af att fly till en 
plats, der mordengeln haft mindre att skörda, och der 
han ensam med något hopp om framgång kunde upp
taga det gräsliga arbetet att något undanrödja de allra 
hemskaste spåren af dess härjningar, vacklade han fram 
öfver denna de dödas åker bland ruinerna, då hans af
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den ljudlösa stillheten och den namnlösa ångesten onatur
ligt uppjagade hörsel lät honom förnimma ljudet af — 
en lejvande varelses andhemtning . . .

Alldeles intill och nästan öfverskuggad af ett väldigt, 
ur en byggnadsmur lösryckt stenblock, bland grus och 
spillror, sofvande eller eljes sanslös, med stelnad blod 
öfver sår och rispor i små späda händer, med de fina, 
mjuka kinderna solkade af grus och dam, genom hvilket 
tårar i sin lärd från vackra ögon gräft strimmor nedåt 
hela det fina ansigtet, ännu klädd i sin ljusa supédrägt, 
låg hon der, hans tankes tanke, hans längtans föremål, 
den enda, den oförlikneliga!

Hans bröst häfde sig våldsamt och hans bultande 
hjerta frampressade ett stönande ljud öfver hans vidöppna 
läppar.

Hon slog upp ögonen.
Det är märkligt huru väl och stramt det konventio

nellas tygel håller! Vid öfverhängande lifsfara, när man 
tränges för att komma ned i båtarna från brinnande skepps
bord, då kommer djuret fram hos oss i all sin egois
tiska vildhet; men annars är det civiliserade lifvets dressyr 
alldeles underbar. Dess kraft verkade till och med nn i 
denna oerhörda situation, till och med på honom, som 
aldrig varit någon polerad verldsman.

Han störtade ej till hennes bröst, snyftande en grund- 
skakad själs jublande: »En menniska!» Han tog —■ jag 
1er då jag skrifver det! —• den gamla hatten mycket 
ordentligt af sitt hufvud och sade, om än med darrande, 
stammande röst:

— O min Gud! Ni här, fröken Björkenblad!
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IL

Äro vi ensamma på jorden?

Det var ej ofta sedan hans gamla mor dog, som 
Otto Alm sett en glädjeblixt tändas vid hans åsyn i något 
qvinligt öga, och nu strålade en flod af ljus emot honom 
ur det skönaste ögonpar på jorden.

»Det skönaste ögonpar på jorden!» Fanns det då 
väl något ögonpar mer, som kunde möta hans blick? 
Så het, så hejdlös var den lidelse för denna qvinna, som 
på en gång bemägtigat sig honom, att han kände en 
skälfning af fröjd genombäfva sitt beklämda bröst vid 
tanken att de två stodo ensamna här, alldeles allena bland 
spillror och grus.

Thyra hade väl kännt ett ögonblicks öfversvallande 
fröjd vid att, vaknad ur den fasans bedöfning, som lam
slagit henne, se en lefvande, mensklig varelse; men så 
öfverväldigades hon på nytt af allt det hemska rundt 
omkring, af sin egen belägenhets hela ömklighet, och 
tårarna störtade ånyo fram ur de underbara ögonen.

Hon reste sig mödosamt, vacklade fram emot honom, 
räckte honom båda sina händer och snyftade:

— Lefver jag eller är jag död? Sofver jag eller är 
jag vaken? Är detta . . . detta förfärliga verklighet så 
krama mina händer, så att jag må vakna till fullt med
vetande, herr . . . herr . . . Vatten ! Jag dör . . .

Och så föll hon afsvimmad i hans famn.
»Vatten!» Sådant fanns här inte, efter hvad han 

visste. Stadens vattenledning låg naturligtvis i spillror 
som allt annat och de få brunnar, som funnos qvar efter 
dess införande, voro igenrasade, det hade han redan för-
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vissât sig om under sina förtviflade ströftåg på platsen. 
Han hade ute på landet funnit två flaskor, tyllt dem vid 
en sjö och stoppat i sina kavajfickor, men nu voro de 
tömda båda två.

Lätt och varligt lade han henne ned på en grus
hög, sedan han, hållande henne i sin famn, sparkat undan 
några tegelstenar och murbruksklumpar. För att i sin 
ångest dock göra något, lade han sig på knä och bör
jade gnida hennes handleder.

Små fina, smala handleder! För smala och späda 
att vara rigtigt vackra, men med ett skinn så mjukt och 
lent att de stora, blå ådrorna syntes tydligt derunder! 
Röda ■ rispor härs och tvärs, stelnad blod droppvis ut
efter den smäckra underarmen. Hurudan hade väl hennes 
kamp varit, stackars liten? Det såg ut som om hon med 
sin svaga kraft gräft sig upp ur grus och spillror ....

Supédrägt ännu? De glada, unga hade helt visst 
varit så lifvade och uppspelta af aftonens samqväm, att 
de länge, länge stannat qvar och glammat i sällskaps
rummen, och så . . . så hade detta gräsliga kommit . . .

Nu slog hon upp ögonen, som lyste med en hemsk, 
onaturlig glans och stammade:

— Äro vi två ensamma på jorden?
— Innan jag funnit er, trodde jag att jag var all

deles allena. En mensklig varelses närvaro har gifvit mig 
kraft att tänka klarare. Kanske har förödelsen blott sträckt 
sig öfver en ringa del af Sverige, kanske öfver hela vår 
halfö. Icke kan den väl ha famnat hela jorden? Och 
i allt fall, nog finns här menniskor qvar. Aro icke vi 
två räddade blott i denna lilla stad?

— Ingen mer?
— Jag tror mig kunna försäkra: ingen; jag har 

ströfvat omkring här natt och dag.
Hon slöt ögonen, som om medvetandet hållit på
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att åter öfvergifva henne, men efter en stund reste hon 
sig vacklande och hviskade:

— Vi måste upp ... ut härifrån och söka vatten.. . 
vatten och menniskor. Jag brukar kunna gå, jag. . . 
jag har gjort många fotvandringar.

Då hon sade detta trängde tårarna ånyo fram i 
hennes ögon. Kärleken, förskräckelsen, allt det hemska, 
aya, ovanliga hade mångdubblat hans uppfattningsförmåga 
och skärpt hans intelligens. Han läste i hennes hjerta, 
hurusom minnen från fordom frampressade dessa tårar, 
minnen af glada sommarutflygter, i sällskap med muntra, 
unga, vackra flickor som hon sjelf. . . nej, inte så «— 
hon stod ensam, upphöjd öfver allt annat i verlden . . . 
men jemnåriga, glada, goda vänner i alla fall. Kanske 
herrar också. Unga, eleganta, sportmessiga herrar i koketta 
turistdrägter. Sol och sommardag. Skämt och glam. 
Rosor på kind och glädjeklappande hjertan. Och nu . . . 
Var det väl underligt, att hon fällde tårar, stackars liten! 
Hennes tanke irrade väl hän till dessa vänner, sporde 
sig väl med ångest om de i detta ögonblick alla, alla 
lågo krossade under sina grusade hem eller uppslukats 
af jorden . . .

Det dröjde en half dag innan de funno vatten. De 
sågo visserligen många sjöar, men nedvräkt skog och 
gapande afgrunder i marken hindrade dem att komma 
fram. Slutligen fingo de dricka och fyllde de två troget 
bevarade flaskorna i en bergsskrefva med ljumt, vämjeligt, 
grönaktigt vatten.

Till sist lossade hon sitt bluslif uppe vid halsen, 
tog upp en blodig näsduk ur den solkiga, sönderrifna 
klädningens ficka, doppade den i vattnet och tvådde sitt 
anlete. Så löste hon upp sitt rika, mörka, vågiga hår, 
redde det så godt hon kunde med de små hvita, sargade 
fingrarna och flätade det i en lång, tjock fläta.

Afven i detta ögonblick kände Evas dotter sakna-
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den af — en spegel. Hon såg sig omkring med ett 
hjelplöst uttryck, fäste slutligen blicken på sin följeslagare 
och sporde med en svag rest af det koketteri, som ej all
deles lemnar qvinnan förrän med lifvet:

— Är jag något mindre gräslig nu?
Han förmådde ej svara. Men hans stackars ljusblå 

ögon sköto flammor så godt de kunde. Thyra slog ned 
ögonen, rodnade och reste sig upp.

Det var ej hunger och trötthet blott, som gjorde 
vandringen tung. Tätt mötte dem de mest upprörande 
erinringar om den naturkrafternas vilda orgie, som brusat 
hän öfver jorden. Ruttnande djurkroppar . . Stympade, 
stinkande menniskolik . . . Han såg, hur förfärligt hon 
skakades af dessa skräcksyner och hans blick stirrade 
ansträngdt, ängsligt framåt för att i förväg upptäcka, 
dem och leda hennes uppmärksamhet åt annat håll. 
Ändtligen stannade hon, såg honom in i ögonen och 
hviskade:

—- jag förstår er. Tack! Men gör er ej så mycket 
besvär. Kommendera mig blott: »Se åt höger eller 
ven ster ! »

De hade just arbetat sig fram öfver några kullfallna. 
trädstammar i en däld der remnor i jorden stängde vägen 
på båda sidor, då de, så plötsligt att han ej hann varna, 
henne, stodo inför ännu ett kallnaclt stoft.

Men var han verkligen död den unge gossen vid 
deras fotter? Hans lilla ansigte såg ännu så rundt och 
lefvande ut, han låg der, ledigt, som om han sofvit, och 
inte ett spår förmärktes af den hemska lukt, som var
nade de lefvande för dödens närhet.

Otto böjde sig ned . . . Jo, han var nog död den 
lille pilten, men döden hade ej här något afskräckande. 
Äfven Thyra såg på honom utan fasa. Slutligen funno 
de att han hade ett stort, gapande sår i bakhufvudet 
och det lefrade blodet der gjorde tydligt, att detta unga
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lif helt nyss blifvit släckt. Han hade fallit vid klättran
det på trädstammarna och slagit sig och dött, hjelplös, en
sam, efter att förtviflad ha irrat omkring som de sjelfva. 
För några ögonblick sedan ett lefvande lif så nära dem! 
Ah, det måste väl finnas flera!

Otto böjde sig ännu en gång på knä och under
sökte den lilles fickor, innan han följde Thyra, som gått 
några steg i förväg.

— Hvad gör ni der?
— Jag • • . jag . . . ingenting . . .
— Hvad gör ni?
— Jag söker efter om han inte möjligen i sina fickor 

kan ha en bit bröd . . .
Hon skalf till som efter ett slag och mumlade:
— Tror ni då verkligen att det kan dröja mycket 

länge, innan . . . innan . . .?
— ... vi finna något att äta? Nej, jag hoppas nog, 

men hvad veta väl vi om den nejd, som ligger fram
för oss?

En bit mat! Ett stycke bröd! Så ringa då man har 
dem, så obetydliga, då de vid festlig måltid räckas den 
firade damen af många par uppvaktande kavaljerers hän
der ! Så föga beaktade äfven af den ringe, som blott kan be
tala sin föda på ett tarfligt spisställe! Men så oändligt 
mycket, allt då det saknats den allra kortaste tid.

En stuga, ej värre krossad än att man kunde tränga 
dit in, ej värre nedbränd än att man i askan kunde gräfva 
upp en bit bröd i källaren! En fågels qvitter i något af 
de upprättstående träden! Ett enda annat ljud i verlden 
än två bäfvande röster, böljornas sqvalp och suset i trädens 
skamfilade kronor!

Naturen, den sköflade, misshandlade, var hård, obe
veklig, som en af olyckan länge förföljd menniska, hvilken 
på sistone förhärdat sitt hjerta.

Solen sjönk. Skuggorna föllo. Den unga qvinnans
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steg blefvo tyngre och tyngre. Han stannade och såg 
på henne.

— Ni förmår ej mer. Vi måste försöka sofva o>ch 
hoppas på Gud och nästa dag.

Suckande sjönk hon ned på gräsmattan under en 
skyddande hängbjörk.

— Är vattnet slut?
Han räckte henne den sista heta sqvätten ur den 

sista flaskan och hon tömde den vällustigt, som om det 
varit perlande champagne. Så ryckte hon plötsligt till 
och såg på hans svettiga panna och feberglänsande ögon.

— Store Gud! Ni har inte druckit! Förlåt, o för
låt mig!

— Jag drack helt nyss. Jag är ej det minsta 
törstig.

Tröttheten tog ut sin rätt hos henne. Snart sof 
hon med hufvudet på tufvans lingonris. Men han låg 
vaken sex steg från hennes fotter, med feber i blodet, 
hungrig, nära att förgås af törst, med tungan lådande 
vid gommen, frossande i vild njutning af att lida ökade 
qval för hennes skull.

När morgonsolen tändes, släpade han sig tyst, med 
värkande leder så nära henne, att han, stödd på arm- 
bågarne, kunde betrakta hennes ansigte. Det var blekt, 
men lugnt. Den ångest, som hvilat deröfver hela går
dagen var flyktad. Se! Nu drogos de röda läpparna till 
•ett leende och der bildades en grop i den fina, lindrigt 
brynta kinden! Stackars Thyra! Nu var hennes själ helt 
visst långt fjerran från det närvarande eländet, långt borta 
i drömmarnas verld bland dem, som voro henne kära 
och dyrbara! Högre och högre steg solen. Nu skyddade 
ej löfverket längre, nu stack glansen henne i ausigteSt. Hon 
knöt sin lilla hand och for med den afvig ett vresigt 
tag öfver ansigtet likt ett barn, hvars morgonblund störes 
af en fluga.
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Så slog hon upp ögonen, reste sig i sittande ställ
ning och gaf till ett genomträngande skri.

— Hvar ... ? Åh !
Den hemska verkligheten hade åter blixtsnabbt stått 

klar för henne. Hon sjönk ned och begrof ansigtet i 
sina händer.

Han steg upp och talade, mildt som en moder till 
sitt lilla barn:

— Grat ej så! Det gör så ondt i hjertat att se 
det! Jorden är stor, Sverige är långt, ända upp till Lapp
marken. Helt visst skall ni återse många af edra kära, 
och då . . . och då . . . skall jag genast . . . ja, det skall 
jag; men nu måste ni låta mig ta litet vård om er.

Hon tog händerna från ansigtet och sprang upp.
— Förlat mig! Det är vår pligt att inte göra det 

gräsliga ännu tyngre för hvarann. Men ni måste ha und- 
seende med mig, som var en qvinna.

— Som nvar»?
— Ja, ty hvad jag är nu, det vet jag inte. Det 

kännes som om jag fröse till is och vuxe till sten. Och 
nu framåt tills döden hinner fatt oss! Det hade varit 
beqvämare att dö derborta i staden . . .

»Men jag ämnar lefva . . . lefva med dig», mumlade 
han mellan tänderna i det han steg tillbaka och lät henne 
gå förbi, under det han åt hvarje atom af hennes gestalt 
med ögonen.

»Se litet åt venster!» — »Var god och titta på 
tallen der!» — »Häråt! Var så god!» På det viset 
sökte han liksom dagen förut draga hennes blickar från 
allt det mest hemska vid deras väg, bjudande sin hand 
på de mest besvärliga ställena, men ej vågande lägga 
hennes arm i sin till ständigt stöd.

Besynnerligt! Nu hade de gått ett långt stycke på 
en trampad stig utan att behöfva vika för afgrunder eller 
kullfallna trädstammar.
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De blickade omkring sig! Färre och färre bleifvo- 
spåren efter förödelsen i rigtningen vesterut, under det 
längre bort i fjerran krossad skog och hemska afgrunder 
mötte blicken som förut.

Tyst hör! Der slog en fågel sin drill! Blott en 
enda! Var det sannt eller endast ett foster af deras egen 
längtan efter lif i ödemarken? En ton till, ett enda ljud, 
du lille fjädrade medvarelse på den sköflade jorden! Ett 
enda ljud till bevis på att du verkligen finns!

— Det var en fågel! stönade hon med en ångest- 
full stämma, deri vaknande hopp lade en underlig, skälf- 
vande klang. Det var en fågel! Hörde ni?

—- Jag tyckte jag hörde. . . stammade han.
De stodo som fastvuxna vid marken väl i femton 

minuter. De gingo mot trädet, hvarifrån de tyckte sig 
ha förnummit det underbara ljudet, de ropade och kastade 
risqvistar mot grenarna. Men den fjädrade sangaren var 
försvunnen. Hade han någonsin funnits ? Eller var han 
ett foster af hunger, trötthet, längtan och ångest? Med 
en tung suck återtog hon färden framat och han följde 
henne.

Rätt framför dem i vester reste sig den väldiga 
bergklint, som de visste borde finnas just der, reste sig 
ungefär som förut då de sett den och beundrande mätt 
höjden till dess topp. Hade skaparen byggt dess grund 
och murar starka nog att motstå hvilka krafter som helst 
eller hade mordengeln med svärdet i sin hand och oika- 
nen på sin vinge hejdat sig, rörd af sa mycken naturens 
skönhet?

De stillade sin törst i en vattenpöl.
Ej på länge ett hinder på stigen. Ej på länge en 

stympad, stinkande qvarlefva af någon, hvilken varit en 
menniska så väl som de!

De hade oafvändt blickat uppåt bergets krön så 
länge, att då de nu sänkte blicken, blefvo de stående
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som förstenade vid åsynen af en husgafvel, som ännu reste sig 
okrossad, en parkgrind, som hängde på sina gångjern.

•—■ Barmhertige Gud! skrek Thyra och stormade 
in genom grinden, fram öfver gårdsplanen, upp på veran
dan till en liten vacker, bräcklig villa, hvilken stod der, 
■oberörd af allt detta gräsliga, som brusat fram öfver jorden.

Otto, som följt henne de första stegen, stannade 
tvärt, och den glädjeblixt, som först upplyst den uthung
rades ansigte, slocknade. Redan! Redan slut! Han hade 
visserligen för hennes skull hoppats att de förr eller 
senare skulle hinna frälsningen, kulturen, menniskor, verl- 
■den sådan den var före denna underbara sagoskickelse. 
Men han kände också att det ögonblicket skulle för evigt 
skilja dem åt, att han derefter ej mer skulle höra ett 
■ord från hennes mun, ej mötas af en blick från det ögon
par, som för honom var det enda i verlden, vare sig det 
ensamt jemte hans blickade ut öfver jorden eller möttes 
af millioner.

Känslorna, medvetandet att ej längre behöfva upp
bjuda det yttersta af svikande krafter gjorde honom magt- 
lös. Som en drucken tumlade han sandgången fram och 
in i villan.

Der var dödstyst. Han vacklade genom två eller 
tre af dess rum. Ingen menniska. I en hvilstol på en 
veranda, som frän salongen gick ut åt trädgårdssidan, 
låg Thyra, blek med slutna ögon.

Inne i ett oförstördt hus, omgifven af civilisationens 
accessoirer bemägtigades Otto Alm af hela sin ursprung
liga blyghet, som i någon ringa mån tillbakaträngts af 
den gemensamma faran, förskräckelsen och det oerhördt 
egendomliga i deras belägenhet. Härinne skulle han icke 
för all verlden vågat kalla henne »ni». Han ryckte hatten 
af sitt ljusa hår, for förläget med fingrarna igenom det 
och mumlade:

•— Hur . . . hur bara är det, fröken Björkenblacl?
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Hon var ej afsvimmad, blott bedöfvad, förmodligen, 
af stormande, skiftande känslor, först glädjen och sedan 
det bedragna hoppet om att här träffa menniskor. Ty 
här syntes ej finnas en lefvande varelse!

Men samma omgifning, som gjorde honom sä blyg, 
återgaf henne det mesta af hennes vanliga säkerhet. Hon 
blef med ens en annan i dessa moderna rum med sina 
komfortabla möbler, med middagssolen skinande in genom 
verandadörrarnas färgade glas, med den i god smak ord
nade trädgården rundt omkring. Ingen menniska här! 
Nåväl, de måste ha flytt och de måste komma tillbaka. 
Om icke, så reste sig väl flere och starkare bergkammar 
i Sveriges land än den majestätiska, som de sågo deruppe, 
och skyddade af dem lågo säkert många svenska hem, 
några troligtvis i deras omedelbara närhet.

Han, som aldrig tolkat ett qvinnohjertas känslor, af 
det enkla skäl att han knappast vågat möta en qvinnas. 
blick, han läste detta så klart i hennes bleka, stolta an~ 
sigte då hon nu reste sig och sade:

— Här finnes ej en varelse, men menniskor kunna 
ej vara långt borta. Låtom oss söka! Kom.!

Hon vacklade af magtlöshet, men märkte det ej 
sjelf i sin ifver.

— Ja, vi skola söka, men nu skulle ni ej förmå £tt 
gå hundra steg. Vi måste ha något att äta, sade han.

— Nej, nej, vi gå ge . . . ropade hon ifrigt, men 
i detsamma blef det svart för hennes ögon och hon 
sjönk åter ned på stolen.

Förvirrad blickade han omkring sig. Ingenting här! 
Så sprang han ut i salen. Der hängde många nycklar 
vid kakelugnen. Han grep ett halft dussin lösa nycklar 
och en liten nyckelknippa, sprang omkring som en rasande 
och lyckades slutligen få en nyckel att passa i dörren 
till källaren under huset.

En minut senare förde han ett glas vin till hennes
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läppar. Ånyo ville hon resa sig, men han höll henne 
tillbaka och sade allvarligt:

— Om ni faller vanmägtig ned ute i marken, si 
förmår jag ingenting göra för er. Vi måste handla med 
öfverläggning, måste stärka oss med någon föda och taga 
ett, litet förrad med oss. Vi kunna kanske få gå längre 
än ni tror.

Hon ville icke lyda honom, men hon måste; några 
droppar vin hade gjort den uthungrade hufvudyr.

Han sprang ned i källaren och rafsade i hast ihop 
hvad han fick fatt i, ryckte lös en gammal dyrbar tall
rik bland dekorationerna på salsväggen, torkade bort 
nagot af dess värsta dam med en lika dammig gardin- 
flik och satte den underliga anrättningen på ett fönster
bord, som han sköt fram till hennes stol. Sjelf hade 
han stoppat några bitar i munnen nere i källaren och 
återvände nu dit för att stilla sin värsta hunger.

När han kom åter låg Thyra tillbakalutad i stolen 
och sof lugnt och tungt. Hon hade ätit blott föga, men 
med den svåraste hungerns stillande hade tröttheten tagit 
ut sin rätt.

Han satte sig ned, och snart tyngde sömnen äfven 
hans hufvud ned mot bröstet. Då han efter två timmar 
vaknade, slumrade Thyra ännu lika djupt. Han ropade 
på henne och lade handen sakta på hennes axel, men 
hon rörde sig ej.

Oron dref honom ut, aftonen bröt in och han kunde 
ej lemna henne så. En sängkammare låg innanför sa
longen. Varligt lyfte han henne på sina armar och bar 
henne dit. Då vred hon sig oroligt och mumlade: »Kan 
du inte sofva, Augusta? Bråka inte så!» Stackars liten! 
Gudskelof att man funnit denna fristad!

Han gick in i skrifrummet, ryckte till sig en pappers
lapp och skref: »Var ej orolig! Jag har gått ut för att 
se huru det är här omkring. Återkommer snart.»
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Han stoppade en medwurst och några skorpor i 
fickan, sköljde den ena af sina kära vattenflaskor vid 
gårdsbrunnen och fyllde den sedan med klart, frisflct 
vatten. Här tycktes dock icke råda brist på dylikt; 
från parken kom han ut i en hage med friskt, frodiigt 
gräs och vattensamlingar här och hvar, till sist en liten 
munter bäck och . . . kunde han väl tro sina ögon !... 
vid dess brädd en ståtlig ko, som stod och drack i långa, 
djupa drag. Det dröjde ej länge förrän han uppe i al
buskarna vid stranden upptäckte att hon hade tva kam
rater, dugtiga och välmående som hon sjelf.

Klockan var nu något öfver sju. Ett par timmar 
hade han alltså på sig. Först gick han ett par cirklar 
omkring villans område med några hundra meters mellan
rum. Inte ett lif. Inte ett ljud. Så drog han rätt ut 
i sydvest utmed bergets fot, vandrade på dugtigt, sag 
natten bryta in, men brydde sig ej derom förrän fallna 
trädstammar stängde hans väg, afgrunder gapade vid hans 
fot och kullvräkta hus visade att det af förstörelsen skonade 
området var slut åt det hållet.

Det var med möda han förmådde leta sig tillbaka.
Huru tackade han ej Gud att hans gamla, simpla, 

fäderneärfda ur på något alldeles märkvärdigt sätt blifvit 
räddadt med honom. Det visade honom nu att det var 
vid tvåtiden på natten. Men huru hade uret blifvit 
räddadt, och huru de kläder han bar på sig? Hade han 
verkligen hunnit kläda sig vid katastrofen ? Hade han 
omedvetet, af gammal vana stoppat uret pa sig i all denna 
skräck?

Der låg nu villan med sina uthus. Fran ett af 
dessa ljöd plötsligt ett dån, som följdes af en hästs gnäg- 
gande. Otto ilade dit. Stalldörren var sönderkrossad. 
I månskenet syntes spår på den efter starka hofvar. I 
en af spiltorna stod en stor, blank häst med grimma pa 
hufvudet, men vid grimman hängde blott ett afslitet, kort
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stycke af grimskaftet. Då Alm steg på tröskeln kom 
•djuret emot honom och nosade på honom, men återvände 
genast till spiltan med slokande hufvud såsom i gäckad 
väntan.

Hästen hade tydligen stått bunden här, när den 
hemska naturrevolutionen inträffade. Rasande af hunger 
och törst hade han efter någon dag slitit sig lös, slagit 
sönder stalldörren och hjelpt sig sjelf till rätta derute på 
grönskande äng. Men om nätterna återvände han till 
sin spilta af gammal vana, och då han efter lång väntan 
ånyo hörde en menniskas steg, trodde han att hans hus
bonde återkom, och det var derför han gnäggade så gladt.

Ja, så måste det vara! Men denne husbonde! Hvem 
var han? Och hans familj och hans folk? Hade de af 
skräcken och danet af flammande eldar rundt omkring 
drifvits bort i besinningslös flykt från ett hem, som var 
tryggadt, till en plats der de funnit döden? Eller hade 
de en morgon vaknat och funnit sig af ett bredt förödel
sens bälte afskurna från verlden och menniskorna och 
gått ut för att söka återfinna dem.

Fåfängt grubblande öfver det mest sannolika svaret 
på dessa frågor, insomnade Otto Alm slutligen långt 
fram på morgonen i en divan uppe i ett af villans 
tornrum.

De följande dagarne, af hvilka han så säkert hoppats 
svaret, bragte det ej, bragte ej ringaste klarhet i någon 
af de gåtor, som reste sig å alla håll omkring dessa två 
sa underbart räddade. Om morgnarna smögo de sig 
hvar för sig, tyst och sorgset, till något af husets för
rådsrum, der de sett att föda fanns att få, åto, stående 
vid en hylla, togo med sig ett litet munförråd för dagen 
och började tysta, utan ett ord till öfverenskommelse, 
sällan med en yttring af hopp, sitt dagsarbete, sitt för- 
tviflade, fåfänga sökande efter menniskor, efter den allra 

Sigurd, „Marie på Gyllene Hästen,,. 7
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smalaste strimma af osköflad jord, öfver hvilken de kunde 
vända åter till verlden,

Om aftnarna när de nalkades shemmet» — de hade 
redan vant sig att anse det så ■— lifvades Thyras drag 
som af ännu ett hopp, förmodligen, tänkte han, hoppet 
att villans égaré, efter lika fruktlösa spaningar, som deras- 
egna, skulle vändt tillbaka. Men nej! Blott den vackre, 
ståtlige hästen hade vant sig vid att med en munter 
gnäggning helsa dem vid parkgrinden, och långt borta i 
hagen skymtade de stundom »sina» kor.

Efter nio ångestfyllda dygn och då de sista dagen 
gått vilse samt en stund trott sig aldrig skola återfinna 
sin fristad, vände de en afton tillbaka med den outtalade 
öfvertygelsen att i alla händelser ett bredt, stort band: 
af förödelse, oöfverkomligt för deras krafter, omgaf dem 
på alla håll, och att, om det öfverhufvud fanns mera lif 
i Sverige eller på jorden, så måste de »andra», de efter
längtade, vara flere, ega större krafter och rikare resurser 
för ett närmande än de sjelfva, för att man skulle finna 
hvarann.

Följande morgon, då Otto som vanligt skulle smyga 
sig ned för att äta något, taga ut proviant för dagen 
och åter begynna samma sökande, för att ej helt och 
hållet med ens nedslå hennes mod, ropade hon honom 
inifrån salongen.

— Kom hit! Kom hit!
Han steg in i salongen och derifrån ut på verandan, 

men der stannade han fastnaglad, som gjuten i brons,, 
bländad af den syn, som mötte honom.

Thyra stod derate med vackert upplagdt hår och 
en liten fin hatt öfver de mörka flätorna. Den gamla 
trasiga, solkiga, en gång ljusa supédrägten var utbytt 
mot en enkel, fraiche bomullsklädning och ett ljust för
kläde. Hon föreföll honom som den undersköna ask
ungen plötsligt klädd till fest.
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På verandan var ett spelbord uttlyttadt och upp
slaget samt täcktes af en fin, läcker damastduk, fylld af 
assietter och tallrikar med Guds gåfvor på, som Otto 
kände väl igen från sina kulinariska ströftåg i de undre 
regionerna.

Slutligen tittade han upp på henne med en för
virrad blick.

Hon såg sorgsen, men lugn ut.
— Jag härdar icke längre ut med att lefva som 

vilde. Kanske bli vi tvungna dertill. Måhända kommer 
den dagen snart nog. Men till dess . . . och i alla hän
delser i dag, då jag ej längre orkar fortsätta denna hemska, 
hopplösa jagt. . . låtom oss söka svagt erinra oss, huru 
det var. . . innan . . . innan .. .

Krafterna höllo väl på att öfvergifva henne, då min
nena stormade inpå henne, minnena af huru det var då 
hon senast gick till dukadt bord, ty han såg huru hon 
darrade och hennes ögon fylldes af tårar.

De slogo sig ned och åto under tystnad. Hon hade 
till och med kokat kaffe. Hin for i kroppen på Otto 
Alm. Han gick ned i källaren och kom upp med en 
butelj gul chartreuse. Detta var nu hvad hon sist af 
allt ville ha, men hon ville ej afslå hans bidrag till bordet.

Han kunde omöjligen taga ögonen ifrån henne. 
Efter hennes derangerade yttre tillstånd de senaste dagarna, 
föreföll hon honom nu dubbelt hänförande.

— Ni ser på min drägt. Ja, de, som ega detta 
vackra hem, få lof, om de ännu lefva, förlåta att jag 
brutit mig in i deras garderober så väl som vi gjort det 
i deras visthus. Jag uthärdade ej längre i de smutsiga 
trasorna. Nöden har ingen lag!

Otto sänkte plötsligt sina ögon och tog en hastig 
öfverblick af sin egen yttre menniska. Den var gräslig 
att skåda, med ett par plagg från sällskapsdrägten på 
mensklighetens sista qväll och så hans gamla hvardags-
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kavaj, nedsmord af 1er och grus, fuktad af regn, skrynklad 
och delvis söndertrasad.

Måltiden var slut. Det föll öfver honom en känsla af 
djup förlägenhet. Hvad skulle de nu taga sig till? Hvad 
väntade hon nu af honom? Förut hade hvar dag haft 
sin gifna sträfvan; nu då de tillsvidare hade resignerat 
på hoppet att finna menniskor, kunde hon fordra af honom 
att han sökte hjelpa till med att göra tillvaron så dräglig 
som möjligt.

Det dukade bordet, den rena, trefna drägten, sam
talet, under hvilket flera ord vexlats än förut på en 
vecka, allt hade väl för några ögonblick kommit hennes 
förtviflan att domna och spridt en högre färg på hennes 
fina kinder; men reaktionen kom snart. Hon satt med 
nedböjdt hufvud och hennes blick följde springorna i 
verandans golf utan att se dem. När hon slutligen höjde 
ögonen stodo de fulla af tårar och hennes låga stämma 
lät som ett qväfdt ångestskri, då hon mumlade:

— Äro vi då verkligen alldeles ensamma i verlden?

*

III.

Hon och han.

Jag kallar dem hädanefter blott lör hon och han.
Han hade icke något svar på hennes fråga, men 

fullföljande sin tankegång att göra något för hennes trefnad 
fann han slutligen, att det borde vara henne angenämt 
att slippa se honom så förstörd till sin yttre menniska. 
Han reste sig, liksom han väntat på order från henne, 
och det var hardt när att han frågat henne, som han 
brukat spörja sin gamle landssekter: >.IIvad skall jag- 
taga ihop med nu?»
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Någon gång hade han drömt om ett eget hem, 
när ålderstilläggen kommit eller han lyckats få en läns- 
mansplats ute på landet. Ett eget hem och en liten 
snäll hustru. Och då hade hans tanke äfven irrat hän 
till stunder af stilla ro, af ensamhet i hemmet, bara de 
två, af måltider på tu man hand och trefven samman- 
varo i lugn och frid. Dessa dimbilder döko åter upp 
för hans minne i denna yttre situation, som så lifligt på
minde derom. Som så ofta förut under denna underbara 
tid nöp han sig i armen och hade hvarjehanda små 
manipulationer för sig för att utröna om han verkligen 
var vaken. Slutligen sade han i en ton midt emellan 
den som användes af en manlig beskyddare och en betjent :

— Jag kommer åter inom ett par timmar, om ni 
önskar något.

Han gick in i skrifrummet och stängde dörrarna 
samt vred om nyckeln till den stora garderoben i hörnet.

Han hade mindre tur än hon. Då hon lyckats 
träffa på kläder till en ung qvinna af i det närmaste 
hennes egen växt, såg han, som var under medellängd 
och temligen spenslig, här endast klädespersedlar till en 
man på hundratjugo kilo. Sådana funnos emellertid i 
rikt urval och efter en stunds val och qval fann han sig 
stående framför spegeln i en stärkskjorta, som var tre 
tum för vid i halsen, ett par qvartershögt uppvikna ben
kläder af hamptyg, hvilka godt skulle rymt tre par ben 
sådana som hans, en väst af samma tyg, som hängde 
i otaliga veck, och en blå kavaj, som skulle kunnat svepas 
om honom två slag samt med ärmarna uppvikna. Någon 
lättare hufvudbonad fanns ej der, måtte väl hittas annor
städes sedan; för tillfället grep han en blank, välputsad 
cylinderhatt, lade ett par läskpappersark under svett
remmen och tryckte det ståtliga plagget på sitt hufvud. 
Längre ned än till öronen kunde den då i allt fall ej 
komma.
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Det var ingen utstyrsel att gå ut och visa henne 
genast. Det fick vara tills de ändå träffades. Det var 
dock en behaglig känsla att känna sig hel och ren, och 
»ledigt» var det äfven. Under tiden hade ett beslut 
mognat hos honom. Han gick genom kök och hand
kammare och spejade på väggar och hyllor. Slutligen 
tog han, något tveksamt, en stor, blå och hvit soppskål 
och gaf sig med den i handen ut i hagen nere vid ån.

»Kom min ko! Kom min ko!» skallade sedan hans 
röst vida omkring, såsom han hört pigorna på landet 
ropa. Snart fann han de lugna djuren, som förvånade 
lyfte upp mularna och granskade hans person. Det blef 
honom ett lätt arbete att drifva dem hem till ladugården, 
der de sjelfva uppsökte sina vanliga bås, äfvensom att 
få hvar sin klafve spänd om deras bastanta halsar. Men 
sedan blef det värre, och med förtviflan gick han från 
ko till ko och drog i spenarna utan att lyckas fram
tvinga en enda droppe.

Han var egentligen ingen opraktisk man och den 
tanken slog honom genast dels att det finnes tider i en kos 
lif då hon ej gifver någon mjölk, dels att jufren måhända 
blifvit förderfvade af omkring ett par veckors brist på 
urtömning. Tanken att med skummande mjölk och präktig 
grädda bidraga till hushållet var dock allt för lockande 
för att han skulle ge sig i första taget, och snart hade 
han tillfredsställelsen, att, sittande på en pall, med sopp
skålen fast tryckt mellan knäna, cylinderhatten ömt kvi
lande på kons sida och händerna i allvarlig verksamhet, 
höra mjölken sila ned i terrinen.

Allt skulle gått väl, om ej i detsamma något oerhördt 
inträffat, något, som ej skett på jorden på många dar: 
ett friskt, klingande skratt ljöd, och i häpnadsfull bestörtning 
släppte hans knän den blåhvita terrinen, hvars dyrbara inne
håll utgöt sig i båset och nedåt ladugårdsgolfvet.

Han reste sig med liflig känsla af att han midt i
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sina vackra sträfvanden spelade en synnerligen löjlig roll, 
•och ännu en gång for hennes lilla gestalt, som stod der 
rnidt i ladugårdsdörren, samman i en häftig skrattparox- 
ysm. Blodet steg honom åt ansigtet.

— Förlåt mig, o förlåt mig! Men visste ni, hur det 
lättade mitt stackars beklämda bröst, så skulle ni icke 
ha hjerta att bli ond på mig!

Det hade han ej heller. I källaren fanns omsider 
«n bleckspann och efter den dagen fanns det alltid mjölk 
■och grädda på bordet. De två korna voro verkligen 
sinta, men den tredje försåg dem rikligen med deras 
behof.

Deras ströftåg i nejden upphörde. Men ofta bad 
hon honom följa med upp på bergkammens högsta krön. 
Der måste han klättra upp i toppen af en hög tall och 
speja efter om ej befriarne kommo, om ej spår af mensk- 
ligt lif kunde skönjas så långt ögat nådde? Förgäfves! 
En dag hittade hon en god marinkikare i en låda. Då 
måste de genast åter ditopp. Inte ett lif, inte ett spår 
af menniskor; men man kunde tydligare än förut rundt- 
omkring se det bälte af förödelsens styggelse, som om- 
gaf dem på alla sidor.

Ofvergifvenhetens känsla smög sig åter Öfver dem 
•och dref dem samman i ångest. Hon skrattade ej mer 
åt honom och han hade längesedan åter börjat kalla 
henne för »ni».
, Ibland fällde de modet och tillbragte hela dagen i 
håglös hvila, återtogo sin gamla vana att hvar för sig 
förse sig med föda nere i källare och visthus, talade ej 
■och lågo och slumrade på hvar sin soffa i hvar sitt rum, 
medan dammet växte på stolar och bord. Ibland ryckte 
■de upp sig. Han ströfvade omkring nere vid ån och 
sökte med ett metspö, som han hittat på vinden, bringa 
någon omvexling i deras matsedel. Hon fejade och put
sade i de två rummen närmast trädgårdsverandan, anord-
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nade ordentliga måltider, tog en bok ur något af de tvä 
stora bokskåpen inne i skrifrummet.

Böckerna förmådde, som intet annat, att skänka 
glömska för en stund, det erfor han sjelf, ty han- 
läste också ibland; men det hämnade sig grymt. De 
återkallade den verld, som varit, med menniskor, passioner, 
sträfvanden och strider; man lefde sig in i lefvande lifvet 
och — kände sig dubbelt öfvergifven uti den lefvande 
grafven, då boken lades bort.

Hans hastigt uppflammade passion för henne mog
nade, växte och styrktes. Hans hela kraft samlades på 
att icke oroa eller skrämma henne, att icke öka hennes- 
förut nog tunga börda med att hon skulle behöfva vara 
rädd för den enda menskliga varelse, som stod henne 
åter.

Han grubblade på att göra hennes tillvaro drägligare- 
och forskade efter medel dertill öfverallt i källare och på 
vindar, men hade ej kunnat hitta mer än ett, och detta 
något gjorde honom högst fundersam. Han hade äfven 
genomletat alla uthusen och då genast kommit in i en: 
vagnbod med ett par tre goda åkdon. Om han skulle. .. 
Men han hade just aldrig varit någon sportsman, hade 
knappast hållit en töm i sin hand, och den vackre hästen, 
hvilken njöt sitt sorgfria väsen och gick och kom ut och 
in som han behagade, såg så glad och yster ut.

Han började umgås flitigare med djuret, mata det 
med socker, klappa och stryka det. En dag försökte han 
lägga på det en af de fina selar, som hängde i en skrubb 
bredvid stallet. Hans begrepp om huru den skulle placeras 
voro ytterligt dunkla, men en vanlig enbetssele kan dock 
knappast i längden bli något alldeles olösligt mysterium 
för en allvarligt forskande ande i en ej allt för opraktiskt 
afvig kropp. Efter ett par dagars experimenterande kom 
han så långt, att han kände sig öfvertygad om att selen 
i all hufvudsak satt på djuret ungefär som den brukade
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och skulle. Söljorna voro spända i de gamla hålen och 
de olika remmarna hade ej längre detta vridna, ängsligt 
frågande utseende, som de haft i början; de hängde och 
sutto nu helt snällt, rätt och slätt.

Sent en afton då hon hade somnat gick han bort 
mot stallet med häftigt klappande hjerta, drog ut en 
promenadvagn ur vagnboden, selade hästen och fick ho
nom till sin outsägliga glädje och förvåning utan vidare 
svårighet i skacklorna.

Han kunde ännu icke tro att allt var rigtigt, och 
om det äfven så var, skulle förmodligen hästen genast 
skena. Han vågade ej sätta sig upp, utan grep ängsligt 
fatt i tömmarna, vågade efter lång tvekan ett stilla tung- 
smack och beredde sig på det värsta.

Hästen, hvilken var ett fromt, väl inkördt djur, som 
genom galopperandet i hagen motionerat bort sin öfver- 
flödiga ysterhet, gick spakt framåt och -— vagnen följde 
med. Efter en stund vågade körsvennen stiga upp. Då 
gjorde hästen, när han trodde sig få röra sig i raskare 
takt, en glad kastning på nacken, som hos hans nye hus
bonde injagade den häftigaste fasa; men så bar det af 
utåt vägen i lugn, jemn traf. På en alldeles slät åker 
om ett par tunnland gick det förvånande väl att vända, 
och han for hem, stolt som en gud.

— Vill ni vara god och dröja här en stund; jag 
har hittat något, som jag gerna ville visa er, sade han 
följande dag efter deras första måltid.

Hon böjde på hufvudet och såg på honom litet 
förvånadt.

Efter en dryg timme flög hon upp med ett häftigt 
anskri vid ett välbekant ljud, som dock nu var så nytt, 
det af vagnshjul. Det vill säga han såg det inte, men 
han såg henne med tindrande ögon och öppen mun rusa 
ut på gårdsverandan, då han kom med ekipaget.

Det gjorde honom ondt att se, huru blixten i hennes
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öga slocknade när hon igenkände honom och Bruno — 
de hade vant sig att kalla hästen så -— och det vair 
med låg röst och nedslagna ögon han sporde:

— Kanske vill ni ej alls . . . men jag trodde . . .
•—• Jo visst . . . det var rysligt dugtigt gjordt af er.
Och så sprang hon upp och satte sig vid hans

sida.
Han hade en bestämd känsla af att han nu med cy

lindern på nacken, en töm i hvar hand, händerna långt 
ifrån hvarann och framsträckta ända mot vagnsskärmen 
tedde sig kanske lika löjlig som vid Brokas — de hade 
också gett korna namn — sida, med soppskålen mellan 
sina knän.

Men hon log ej nu. Tänkte hon kanske på sin 
senaste utflygt? Dagen före det förfärliga hade han sett 
henne i kretsen af sina unga slägtingar och ett par flick- 
bekanta, glammande, skrattande, fara utåt landet i en 
stor char-ä-banc med hvetebrödskorg och Primuskök.

Huru mycket tyngre var ej hennes öde än hans! 
Han hade ej mycket roligt att minnas. Föräldrahemmet 
var fattigt och alla intressen flockades kring möjligheten 
att dra sig fram. Som skolpojke matdagar, umbäranden 
och förödmjukelser! På den valda lefnadsbanan ringhet, 
fattigdom och förbiseende. En gång hade han haft läns- 
mansförordnande ute på landet, två gånger hade han med 
ordenssällskapet G. B. (»Glada bröderna») gjort landtiiga 
utflygter i hövagnar; det var allt hvad han hade att 
minnas af vagnspromenader i sol och sommardag!

— Skola vi kanske vända om? frågade han med 
hemlig oro öfver att hon skulle svara jakande.

— Nej, nej, längre. . . längre, så långt han orkar 
och ni vågar . . .

Det kylde omkring hans hjerta. Han ville förlänga 
färden för att få sitta nära, helt nära henne och blicka 
upp i hennes förtjusande ansigte. Hon ville längre och
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längre, drifven af angest, af samma känsla, som kommer 
nyfångad fågel att helst dröja vid burens galler så långt 
fram han kan komma.

Kolstrade ruiner, kullvräkta träd; vägen var slut. 
Hur stort var det skonade område de lyckats finna? 
Helt visst föga öfver fyra kilometer åt något håll.

De reste sedan ut nästan dagligen. Tre vägar kunde 
de färdas. Han kände sig så stolt och lycklig, han tyckte 
att han åtminstone på ett område hade ett öfvertag öfver 
henne; det var han som styrde och ställde med ekipaget, 
utan honom skulle hon saknat denna omvexling. Så sade 
hon plötsligt en dag:

— Kanske ni är trött? och tog tömmarna ur hans 
händer utan att afvakta svaret.

— Akta er för Bru . . .
Han höll inne med meningen och bara såg på henne. 

Behändigt förde hon båda tömmarne samman i venstra 
handen, utan att luta sig framåt, utan att hala eller draga 
i dem. Bruno klippte med öronen och ökade farten, all
deles som om han menat: »Se så skall det vara.»

— Ni . . . ni har visst kört förut?
■— Många gånger under flere år; det är rätt roligt.
— Ni. . . kan kanske också spänna för en häst?
Hon såg på honom.
— Ja, naturligtvis, mycket väl.
Nu var hans största nöje af åkningen slut. Han 

ville alltid sedan att hon skulle köra och kände sig mycket 
förlägen då han sjelf nödgades fatta i tömmarne.

Som det tycktes samtidigt hos dem båda, vaknade 
en längtan att fa veta något om det hem, Gud gett dem, 
och om dem, hvilka han tagit det ifrån.

— Har ni aldrig öppnat skrifbordet? frågade han.
— Nej, svarade hon och så sågo de frågande på 

hvarann.
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Utan ett ord vidare gick han efter hela nyckel
samlingen och hon följde honom tigande.

Nej, ingen af nycklarna passade och inga andra 
nycklar funnos. Husets herre hade tydligen haft nyck
larna till bordet i sina kläder, då han för sista gången 
gick bort från sitt vackra hem.

De hade sett en verktygslåda i ett annat rum. Han 
gick efter en mejsel, en hammare och en hoftång. Snart 
låg en af lådorna öppen för dem. Den var full af papper. 
Då han grep efter dem, höll hon tillbaka hans arm och 
hviskade :

— Jag blygs!
— Var ni glad för den känslan! Den bevisar att 

hoppet ej dött hos er. Skulle ni blygas, om ni alldeles 
säkert visste att vi två vore ensamma i verlden?

De läste, och de bröto äfven upp de andra lådorna 
samt läste också papperen i dem.

De befunno sig å Agnesro, tillhörigt konsul Gustat 
Brink och hans fru, född Fahlberg. Konsuln hade affär 
i Allköping och man vistades här blott om somrarna.

Bref. . .
»Min Agnes!

Jag har funnit en förtjusande plats vid foten al 
Kullingebergen. Jag har köpt många tunnland der, så 
det räcker till tomter, park och beteshagar. Vårt sommar
hem skall heta Agnesro efter min egen älskling. O måtte 
Du der finna ro och frid och lycka hos mig och barnen, 
sedan Du efter fullbordad badkur vändt hem rask och 
kry !»

Arma Agnes! Huru hade hon väl nu till sist funnit 
lugn och ro?

»Älskade mamma och pappa!
Nu räknar jag dagar, snart timmar och sekunder 

till den ljufva stunden, då musikaliska akademiens utmärkta
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konservatorium stänger sina portar för mig, och er lilla 
flicka far skynda hem i edra armar på vårt kära Agnesro. 
O hvilken herrlig som ...»

När var det brefvet dateradt? I år! Store Gud, 
hvilket hemskt slut på det unga, glada flickhjertats drömmar!

Hon såg upp på honom.
— Har . . . hade ni en mor?
— Nej, hon är död för flera år sedan, strax efter 

min far.
— Mina föräldrar voro också döda. Gudskelof! Jag 

hade inga, som stodo mig närmare än mina stackars släg- 
tingar derborta, ni vet.

Flere dagar å rad tillbringade de dagligen några 
timmar tillsammans vid skritbordet med familjen Brinks 
papper. Det var något annat, åtminstone något mera, 
som dref dem, än vanlig, simpel nyfikenhet. Det var 
dem, detta samband med menniskor, som de dock ej 
kände och som de aldrig skulle få se, som en förenings- 
länk med verlden. När man såg dem, dessa räkningar 
fran detta samma år, dessa bref om företag, som skulle 
ske ännu i denna höst, dessa qvitton på rekommenderade 
bref, hvilka nyss befordrats öfver ett mägtigt jernvägsnät 
af ett stort, organiseradt embetsverk, så glömde man 
det närvarande, dess hemskhet bleknade bort som dim
morna för gryende dag; det var som om man drömt 
alltsammans.

Men när de lade tillbaka dessa papper, sköto in 
dessa lådor, blickade upp på hvarandra och på dessa 
väggar, som aldrig genljödo af annat än två menniskors 
röster och steg, då var det dem, som om de från lef- 
vande lif stigit in i ett grafkor.

Dock nej — djupt nere i hans hjerta bodde, sida 
vid sida om ängslan för kommande dagar och deltagandet 
i hennes sorg — en fruktan för denna verld, som de 
lemnat, dessa förhållanden, som slitits, dessa hem, som
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grusats, dessa menniskor, som, derest några af dem ännu 
lefde, skilldes från dem af en jord i spillror. Den sma
laste spång öfver till menskligheten och han skulle för 
henne ej vara mera än det stoft som hon trampade under 
sin skosula . . .

Och så låg han i ljusa sommarnätter och gladde 
sig omedvetet med halfva sin själ öfver detta hemska, 
som band dem samman, medan hans andra halfva själ 
sörjde öfver hennes sorg, längtade med hennes längtan, 
bäfvade för en framtid, då vintern kom, förråden tagit 
slut och de, utan de hjelpmedel, som de ärft af det 
gångna slägtet, stodo framför den karga natur och den 
nordiska jord, som intet gifver för intet, som oblidkeligt 
tillämpar ordet att »den der icke vill arbeta, han skall 
icke heller äta».

De drogos tum för tum närmare hvarandra. Icke 
af hans kärlek, ty den dref honom alltid tillbaka och 
ställde hans fot till flykt, men af det oerhörda i deras 
belägenhet, af den ängslan, som ej blef mindre derföre 
att den så småningom vände sig ifrån hvad som skett 
och riglade sig mot hvad som skulle komma.

Blyghetens, konvenansens band skörnade så småning
om, brusto och föllo af; de kände ett behof att meddela 
sig ej blott till, utan äfven om hvarandra, att låta den 
andre veta hvad slags menniska, som blifvit honom och 
henne påtvingad uti denna gräsliga belägenhet.

Känslan af ansvar, skyldigheter och rättigheter tvin
gade sig på dem så att de fordrade och begärde arbete 
och tjenster af hvarann, påpekade göromål utan vidare 
krus och gjorde sina anmärkningar öfver det sätt, hvarpå 
krafven blefvo fylda.

Och ännu hade den sköflade jorden icke stått lik 
fullt en månad!

Det var en herrlig afton i Juli. Han hade gjort sin 
rond hos djuren och deponerat mjölken i källarens svala
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djup. lyst gick han in i salongen och såg henne sitta 
på trädgardsverandan med blicken oafvändt rigtad på en 
enda punkt. Han smög sig närmare. Då vände hon 
sig plötsligt mot honom och lade till tecken på tystnad 
fingret på munnen, en mun som log! Men i ögat blänkte 
en tar och han sag på hela hennes väsen att hon var 
djupt upprörd.

Så hördes på en gång från trädet, som hon så ifrigt 
betraktade, några klara, jublande toner, och då han skärpte 
sin blick kunde han också se den lille fjädrade sångaren.

Han sjönk ned på en stol vid hennes sida och hans 
händer knäpptes ofrivilligt samman. Det var en ny hels- 
ning från grusad verld, från det lif, som flytt. Hade de 
hört rätt, da de pa vägen hit tyckt sig höra fågelqvitter 
i skogen? Huru som helst, en af de stackars skrämda 
små sångarne hade åter vågat sig hit, och kanske skulle 
der snart komma flera.

Drömmande svätvade hennes blick upp mot bergets 
krön och hon tog omedvetet hans hand, tryckte den och 
h viskade:

— Måtte Gud bevara vårt förstånd tills allt är slut 
eller frälsning kommer! Hvem vet hvad som döljer sig 
der bakom?

* *
*

IV.

I ljungeldens ljus.

Han skulle varit lycklig i det närvarande och ej af 
detsamma begärt mera än hvad det gaf: tillfälle att nalkas 
henne hela dagarna, att tala med och se henne, att höra
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hennes röst och rådgöra med henne om deras materiella 
behof, om ej två gnagande tankar ständigt smärtat honom. 
Den ena var tanken på huru hon längtade ut från detta 
fängelse, huru hela hennes själ fasthängde vid hoppet om 
förlossning, om att andra menniskor dock omsider skulle 
upptäcka dem. Den andra var oron öfver hvad de skulle 
taga sig till en dag då förråden började tryta af det 
ena efter det andra.

Han drömde vakna drömmar om en tredje menniskas 
plötsligt höjda röst i detta fängelseparadis. Det ordet 
skulle måhända klinga på franska, tyska eller något annat 
främmande språk, ifall nu verkligen hela Skandinavien 
var en enda grafkammare utom Agnesro, och djerfva 
upptäcktsresande långt ifrån efter många månader fram
trängde hit. Men hon, hon skulle genast vara färdig att 
med jubel kasta sig om räddarens hals och framföra sin 
lågande tacksamhet på hans eget tungomål. Och var 
det en fint bildad man, en af hennes egen kast, så skulle 
han i samma ögonblick för henne vara något vida mer 
än den ringe kamraten under denna hemska tid.

Eller kom der aldrig någon och hittade dem. Vin
tern kom i stället, kall och förfärande. Knäckebrödet i 
tunnorna, det sorgfälligt sparade, tröt, mjölet i bingen 
deruppe på magasinet tog slut, korna gåfvo ej mer någon 
mjölk, kläderna voro utslitna och de måste tillsammans 
skära sönder täcken och filtar, bolstervar och suntältet 
öfver tornbalkongen samt sy samman dem för att skyla 
sin nakenhet. Han greps af ångest vid denna tanke, 
men kunde likväl ej låta bli att draga munnen till ett 
leende, när han förestälde sig sig sjelf i en storrandig, säck- 
artad kåpa, sammanfogad af fru Brinks vackra, röda täcken, 
och henne iförd en domino af sönderskurna, rutiga, blå- 
hvita filtar.

Det var midt i qväfvande natt; tankar hade ängs
lat honom mera än någonsin, han badade i svett uppe
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i sitt tornrum, hvars tak varit så upphettadt under dagen, 
■att en qväfvande värme rådde derinne. Hans hufvud 
värkte och hans pulsar brunno.

Plötsligt lyste ett skarpt, förfärande ljus genom hvarje 
rummets minsta vinkel och vrå, dröjde qvar i en half 
sekund och åtföljdes af en skräll, så stark som om 
himlens hvalf med ens brustit och störtat ned på jorden.

Och sedan följde blixt och dunder så snabbt på 
hvarann och med en så förfärande intensitet, att han, 
lamslagen af skräck, slöt ögonen och blott väntade på 
någon förfärande katastrof.

Men så greps han af en tanke, som ögonblickligen 
;gaf honom kraft och mod och besinning. Hvad skulle 
'väl hon känna i dessa fasans stunder? Han måste vara 
i hennes närhet.

Skyndsamt kastade han kläderna på sig och hastade 
ned för trappan samt stäilde sig lyssnande utanför hen
nes dörr.

Hon snyftade af ångest derinne, hon vred sig i 
marter på sin bädd, han hörde hur hon for tillsamman 
och tystnade för ett par sekunder då blixtarne genom
skuro luften.

Ännu i trappan hade han blundat af rädsla öfver 
det våldsamma naturuppträdet; det var icke ett åskväder 
mer, det var visst domens dag, och han kände sig viss 
om att jordens herre nu gick till verket att fullständigt 
förinta den skapelse, som han nyss förut så gräsligt sköflat.

Men den älskades ångestfulla suckar bortjagade all 
fruktan för egen räkning. Han hade blott tanke och 
sinne för henne, den arma, han ville ropa, han ville säga 
att hon inte var alldeles ensam, att han var nära, fast 
han ej kunde hjelpa eller trösta. Men han fick ej fram 
•ett ord. Om det gällt hans lif, kunde han ej ropat 
hennes namn.

Sigurd, Marie på “Gyllene Hästen“. 8
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Naturkrafternas raseri stegrades. Hans strupe snördes 
allt hårdare samman, hans hufvud kändes som om det 
skrufvats ihop i en press, golfvet gungade och vanmagten 
sökte gripa honom.

En blixt, förfärligare, ett dunder mera gräsligt, ära- 
allt föregående, ett skri af förtviflan derinne och dörren 
slogs upp . . .

Hon rusade ut med utslaget hår och ögonen stela, 
af fasa. När hon fick se honom for en ljusning öfver 
hennes vanställda ansigte och med ännu ett genom
trängande skri föll hon i hans armar och tryckte honom 
hårdt intill sig . . .

Han förstod att det var vansinnig skräck, sona 
jagade henne i hans famn, att hon ej flydde till honom, 
ej till mannen, blott till den andra menniskan i denna- 
dödsfasans stund.

Men gjorde det honom icke detsamma? De skulle- 
ju ändå dö i nästa ögonblick. Ingen annan man på. 
jorden skulle famna hennes midja, ingen, ingen mera skulle- 
uppfånga ett ord från dessa läppar . . . dessa läppar? Om
han vågade? Nu! Nu gick visst jorden i kras, och i 
den fulla öfvertygelsen att de båda skulle vara förintade- 
i nästa ögonblick, pressade han sin mun konvulsiviskt, 
mot hennes och tryckte henne hårdt till sitt hjerta . . .

Förunderligt! Det blef så tyst och lugnt och mörktI 
Åskan rullade långt, långt bort i fjerran, ingen blixt 
skrämde dem mer, så trött, så tungt sjönk hon ned mot: 
hans bröst! Visste hon det eller visste hon det inte?' 
Det kunde han ej förstå; hennes ögon voro slutna och- 
hennes mun var stum, men mjuka, smekande slöto sig' 
hennes armar om hans hals och brinnande, berusar.de- 
svepte hennes andedrägt omkring hans kind.

Han spärrade upp ögonen och undrade om det 
redan var öfver, om jorden förintats och lifvet flytt, c-clr 
de två, sida vid sida, ilade genom rymden till de saligas.
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boningar . . . Nej, så kunde det ej vara . . . var det icke 
en varelse af kött och blod han höll i sina armar?

A hjo . . . nej, han kände det knappast mera . . . 
Var clet hon och han? . . . eller två andra varelser. . . 
lefde han eller var han död?

Huru som helst, detta var salighet utan ände, utan 
mått och tal, en salighet, efter hvars slut, om den nu 
maste sluta, i nästa ögonblick eller om tusen sekler, 
förintelsen vore en välgerning ... O, älskade . . . älskade 
• .. älskade . . .

*
*

*

Epilog.

(Ett intressant fall af tyfus.)

Det här var ett mycket intressant fall af tyfus, 
mumlade stadsläkare Norberg i Nålköping, mera för sig 
sjelf än för gamla sjuksköterskan Anna-Stina på Wester- 
malm, då han en förmiddag på eftersommaren stod i det 
lilla laga rummet till venster i förstugan, Pilgatan n:o 24, 
vid landskanslist Alms sjukbädd, och höll hans handled i 
sin och uppmärksamt följde pulsens rörelser. Ett ganska 
intressant fall: sjuk i precis fem veckor, sanslös och 
hallucinerande hela tiden, ett språk, som höjer sig öfver 
hans vanliga konversation, inte klar ett ögonblick, hjernan 
allvarsamt angripen, och nu kommer krisen.

— Kan han bli bra igen, stackaren? frågade Anna-
Stina.

—■ Kommer upp gör han, men Gud vet, hvilket 
som vore bäst för honom, för det är ovisst hur det går 
med förståndet. Inte behöfver di, förstås, mycket vett
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vid landsstaten, krånglade alltid med mina reseräkningar 
då jag var provincialläkare, men något far det väl vara 
ändå. — Seså, nu ge vi honom det här och så vaknar 
han nog till vid tretiden, och då skickar Anna-Stina hans 
gamla städerska efter mig.

Doktorn gick. Gamla Anna-Stina såg förvånad på 
sin skyddsling i den perlfärgade tältsängen. Det ängsliga, 
oroliga uttrycket, som varit förherrskande i hans ansigte 
hela tiden, hade gifvit vika för lugn ro. Han sof så 
djupt och godt, stackars kanslisten. Nej se, minsann, 
drömmer han visst något nu också; men det är visst en 
glad och rolig dröm, ty der blir liksom solsken öfver 
det afmagrade ansigtet och munnen 1er!

Han mumlade otydliga, obegripliga ord, som voro 
omöjliga att förstå, mycket otydligare än när sjukdomen 
var som värst. Gamla Anna-Stina hade vårdat många 
sjuka, som yrat, till exempel majoren pa Stalvik, som 
låg i nervfeber i två månader och svor och excerserade 
rekryter hela tiden, och borgmästarinnan, gamla, hederliga 
frun, som hade hjerninflammation och dag och natt 
suckade ett förnamn, som inte var borgmästarns; men 
maken till herr Alm hade hon aldrig hört. Ibland körde 
han en häst, stackare, ibland lockade han på kor, ibland 
hörde han fåglalåt härinne i rummet och andra stunder 
hade han fasligt att bestyra med medwurst, ost och smör.

Visarne skredo långsamt framåt. Klockan blef ett 
och två; nu snart skulle han vakna, hade doktorn sagt. 
Obegripligt hur det magra, fula ansigtet sken af fröjd. 
Anna-Stina hade lagt ihop ögonen på flere, om hvilka 
det sedan stått i dödsannonsen att de »ljuft slumrat in i 
tron på sin Frälsare», men aldrig i sitt lif hade hon på 
en hvit örngåttskudde sett ett ansigte med ett sa förklaradt, 
lycksaligt uttryck.

Nu blef han oroligare, vred och vände på sig och 
tog framför sig med armarna.
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Der var bra nog skumt i rummet; doktorn hade 
sagt, att det var bäst ha rullgardinen nere så att de länge 
slutna ögonen ej ledo af dagsljuset då de öppnades.

Han lutade sig fram och sträckte ut armarna. Anna- 
Stina makade sig närmare, för det såg inte bättre ut 
än att kanslisten rent ville falla ur sängen.

Nu kastade han sig våldsamt framåt, slog armarna 
om hennes hals och jublade:

— Så har jag dig då ändtligen här, och du vill 
aldrig, aldrig gå ifrån mig?

— Inte förrn kanslisten blir fresk. Ja’ har ju min 
krona om da’n, vet ja'! tyckte Anna-Stina och lossade 
hans armar, hvilka pressade henne mot hans insjunkna 
bröst med en hos en så utmerglad stackare rent af obe
griplig kraft.

Men då han hörde hennes röst föll han magtlös ned 
på kudden med uppspärrade ögon, i hvilkas blick fasan 
stod målad, och stönade:

— Hjelp! Hjelp mig, älskade! Jag drömmer så 
gräsligt! Jag förmår intet! Ljus! Ljus!

Der låg en sådan ångest i hans röst, att Anna-Stina, 
trots doktorns order, genast skyndade till fönstret och 
drog upp rullgardinen.

Augustisolen göt sitt sken öfver rummet.
Han reste sig på darrande armbåge och hans blick 

var den vansinniges. Så föll han åter magtlös ned och 
skrek med afgrundsångest, med hvarje stafvelse präglad 
af skärande smärta:

— Ha menniskorna funnit oss? Ha de funnit oss 
just då lifvet log och Thyra kom och . . .

Han var åter sanslös.
Efter en halftimme kom doktorn, och sedan han 

arbetat med den sjuke en stund återvände dennes med
vetande. Men han låg tyst, med halfslutna ögon och 
hallucinerade ännu om att man upptäckt dem och att



118 EPILOG.

alla de andra, som voro med i den flock, hvilken hittat 
dem, samlats omkring henne, den stackars unga, sköna, 
intressanta flickan, medan denne ende herre och denna 
gamla käring ensamma togo hand om honom.

Utom att han på upprepade, enträgna frågor svarade 
ja och nej och att han mådde bra, förblef han envist 
tyst. Blott en gång då läkaren ej var der, frågade han 
gumman:

— Hvar är fröken Thyra? Har hon ej frågat det 
ringaste efter mig?

■— Hocken »Thyra»? Nu ska kanslisten inte bry 
sig om fruntimmer, för dä ä han alldeles för matter i 
hasarna te. Nu ä allt gamla Anna-Stina på Westermalm 
det likaste qvennfolk han kan ha!

Och så förde hon moderligt handen under kudden 
för att lyfta upp hans hufvud medan hon satte koppen 
med en svalkande dryck till hans torra läppar.

Småningom klarnade det i hans hjerna. Ett par 
andra personer hade en gång följt med doktorn in. Man 
talade om hans långa sjukdom och om Nålköping såsom 
en lefvande stad. En gång kastade han sig ur bädden 
och vacklade fram till fönstret. Denna gata, hvars alla 
hus han sett i grus och spillror, låg och gassade sig i 
solen med sina rader af menniskoboningar å ömse sidor, 
som alltid förr. Knappt en tegelpanna låg origtigt, ty 
Nålköpingsborna voro ordentligt folk.

Så började han tänka öfver detaljerna i allt detta, 
som han trodde sig ha genomlefvat. Länge behöfde han 
ej tänka förrän han stötte på uppenbara orimligheter och 
omöjligheter uti allt detta, som under febern synts honom 
så logiskt och naturligt.

Efter några dagar var han åter alldeles fullständigt 
inne uti verklighetens verld.

Snart kunde han sitta i en ländstol vid fönstret och 
se utåt gatan och permittera Anna-Stina på hela timmar
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i sender. Men en gång när hon var inne i rummet, 
ryckte han häftigt till och uppgaf ett genomträngande 
skri. Gumman skyndade fram till fönstret, lagom för att 
se ett ungt par gå förbi arm i arm. Konvalescenten hade 
rest sig på darrande knän och stirrade efter de två med 
blodsprängda ögon.

— Kors dom, dom känner väl kanslisten! Dä ä 
häradshöfding Björkenbla’ å den rika fröken te majorens; 
di har vatt förlofvade mest i tre vecker. Töcker inte 
kanslisten dä ä ett grannt par?

Snart kommo de åter förbi fönstret; det finns inte så 
många gator just att välja på för en promenerande i Nål
köping. Store Gud, hvad hon var ljuf, ljufvare än någon
sin! Och han ståtlig, vacker och med ungdomens och 
kärlekens segerglans öfver ansigtet.

Arvid Björkenblad kom händelsevis att kasta en blick 
åt fönstret. Han helsade vänligt och leende med en nick 
och en liflig handrörelse med den lediga armen. Herrarne 
voro ju »bröder» ! Och hennes blick följde hans och 
stannade med ett främmande, frågande uttryck på det 
fula, tärda, infallna ansigtet bakom rutan. Så vände hon 
sig åt fästmannen och sade något; det var tydligt att 
hon frågade hvem det var, och så svarade han och så 
skrattade de båda två. Han hade visst tett sig mycket 
löjlig på major Björkenblads stora supé?





kizzer och er ätt etser
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Kärlek.

y id kanten af ån, under den skuggande almens grenar 
* låg en yngling, fager som våren, stark som den 

svällande bäck; men sorg låg öfver hans blåa ögon och
tårar sköljde hans rosiga kind, och hans breda axlar 
höjde och sänkte sig i gråt som en qvinnas.

Då gick en af de goda féerna der fram, lade handen
på hans skuldra och sporde:

— Hvi gråter du?
— Jag gråter mitt lif och all dess glädje; hon, som 

jag älskar högre än mig sjelf, skall i morgon höra en
annan till.

— Älskade hon då ej dig tillbaka?
— Jo, en gång gjorde hon det, men fattigdomen 

skilde oss åt, och nu vill jag dö, ty min kärlek är som 
ingen annans på jorden.

Då log den goda féen ett vemodslöje och blickade 
in i ynglingens fuktiga ögon och sade efter hans ord :

— »Som ingen annans på jorden»?
Och så rörde hon vid hans skuldra med sitt troll

spö och hviskade i hans öra:
— Gifva dig henne, som du älskar, det kan jag 

icke, men jag vill låta dig se något litet af all den 
kärlek, som finnes på jorden, och vi skola ej stanna
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förrän du nödgats böja ditt hufvud för en kärlek, soim> 
är större än din.

Och de foro som svalan genom den ljusblå ethern, 
och den goda féen gaf honom magt att blicka in i hjertan 
hos menniskors barn genom slutna väggar i menniskors 
boningar.

* *❖

En gammal, vissnad man med kal hjessa och dar
rande fingrar och ögon, som slocknade af mot den långa 
hvilan.

Men ryggen blef rak och handen fast och ögat 
glänste med något af reflexen från lifvets vår, då han ur 
sin gamla nötta byrå tog fram en fager bild af en ung 
qvinna.

Och han kysste bilden och der föll en tår på hans 
skrumpna hand, som raskt stack ned några sedlar i ett 
kuvert, förseglade det vid vaxstapeln och med förvänd 
stil skref ett namn och en adress på brefvet.

Och ynglingen såg tvärs igenom gubbens nötta natt
rock in i hans gamla trötta hjerta, som snart skulle upp
höra att slå.

Han hade älskat henne, hvars bild han så troget 
gömde, älskat henne helt och fullt, men sett sin kärlek 
försmådd och ej skådat hennes anlete på mer än fyrtio 
år. Och hon hade skänkt sig åt en annan, och åren 
hade gått och nöden stigit öfver hennes tröskel, men 
fyra gånger om året, alltid på samma dag, fick hon fran 
okänd hand en liten summa, tillräcklig att skydda henne 
från den yttersta nöden. Och han, som gaf den, frös 
och svalt, för att kunna gifva, och bad Gud förlänga ett 
glädjelöst lif, blott för att han af sin lilla pension skulle 
kunna okänd, tacklös räcka en hjelp åt den enda qvinna 
han någonsin älskat och som krossat hans lif genom att 
stöta honom tillbaka.
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Och féen lade sakta sitt finger på ynglingens arm.
—• Tror du att här är kärlek?
— Ja väl, och jag röres af den, men böjer mig icke. 

Afven min kärlek skall vara densamma om fyrtio år.
— Men din älskades hjerta slog dock en gång varmt 

för dig; skulle din kärlek varit lika stark om hon för
smått den?

Ynglingen log.
—- Det höres att du ej känner kärlekens väsen. 

Den lyssnar ej på något »hvarför» och eger intet »derför» 
till svar. Den älskar såsom elden brinner, derför att den 
ej kan annat, den är sjelf både orsak och verkan, både 
seger och lön!

* *
&

Ett plågans högqvarter, ett epidemisjukhus^der fält
ropet var jemmer och lösen oftast hette död. Den hem
ska farsoten stämplade anlete efter anlete med förintelsens 
prägel, och midt i detta marternas slagfält stod en ung 
flicka, späd och vek, knappast mera än ett barn ännu, 
och log åt döden och bjöd hjelp och hugsvalande ord 
åt dem, hvilkas blotta närvaro i staden kom modige män 
att blekna bakom stängda dörrar och floder af karbol.

Som en engel skred hon utan räddhåga från bädd 
till bädd, och hennes öga strålade af mildhet, och hvita 
fingrar sysslade bland milliarder smittofrön som om de 
valt rosor till en brudbukett.

— Är detta kärlek? hviskade féen.
—- Ja, det är så; det är väl kärleken till en enda, 

som blifvit sviken, och nu vexlar ut sig i småmynt till 
•dem, hvilka lida som hon sjelf. Tror du icke det, goda 
fé? När jag vänder åter från vår fård, vill äfven jag 
tjena och hjelpa här; kanske — skall döden finna mig 
lättare så . . .
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En liten jernvägsstation i ödslig bygd. Blott två i 
väntsalen, han och hon. Han är rika, högbördiga för
äldrars enda barn, hans snille och kunskaper ha börjat 
röna erkännande, om ett par år skulle han varit sitt lancEs. 
generalstabs oomtvistligt yppersta kraft; konungagunst och 
generalsepåletter vinkade honom. Han lemnar allt för att, 
förbannad af fader och moder, utstött ur kamratkretsen, 
följa henne till en främmande verld, till kamp mot okänd.a 
öden. Hon: en tjenande qvinna på en plats i lifvet der 
rykte och heder bland klingande glas och glimmande 
cigarrer lättare få en fläck än eljes, knappast fager ens, 
ej längre i lifsvårens första bedårande tid, utan annat i 
hela vida verlden att bjuda honom än en öppen famn 
och ett varmt hjerta.

Och han svepte pelsen om henne, vördnadsfullt som 
om hon varit hans lands regerande drottning, och han 
hviskade ord, som målade strålande sol och fagraste blom
ster i den lilla, mörka väntsalen med dess skumma vrår 
och osande lampa, och han saknade intet och väntade allt.

— Hvad tror du om hans kärlek? frågade fén med 
flammande blick.

— Hvad menar du? sporde ynglingen. Skulle det 
vara en kärlek, för hvilken jag skulle böja mig! Förstår 
du då inte att hvarje offer för den man älskar ökar sail- 
heten för den älskande! Jag tänker att det är honom 
derinne särskildt ljuft att kasta framtid och namn och 
slägt och vänner för hennes fot och säga: »Se, så litet 
väga de emot dig!» Åtminstone skulle jag känna det så.

* ❖

Ett kassahvalf i midnattstid. En man med lykta i 
handen. Ingen inbrottstjuf. En fin man med blänkande 
skjortbröst och mjukt skinn på den darrande handen och 
äkta sten i halsduksnålen, bankens egen chef.
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Här står han nu efter femtiofem års lif utan fläck, 
efter mer än ett halft sekel utan ett stoftkorn på sin 
heder. Förr skulle han låtit hugga af sin högra hand 
ån att för egen räkning göra hvad han nu gör.

Han har inte gjort det ännu. Först en sista blick 
på det olycksaliga brefvet: »Rädda mig, pappa!! Rädda 
mig!! Har jag dem inte i morgon afton, så ser du mig 
aldrig mer ...»

Han skakar femtiofem års ärligt lif af sig som man 
drager af en handske. När han kommer upp för trappan 
är han en tjuf.

Féen såg frågande på ynglingen.
— Jag förstår dig, sade han rodnande. Jag vet 

också hvad heder och ära vilja säga för en man, och 
jag älskar dem högre än mitt eget lif. Jag skulle må
hända inte länge öfverlefva det offret, men allt, ända 
till och med min själs salighet skulle jag dock offra henne, 
som jag älskar.

* *❖

Ljusen gnistra i tusende prismor, mångdubblas af 
speglar och stråla ut öfver präktiga gemak. Skämtet 
flödar, ej alltid så fint, champagnen strömmar, ej alltid 
så rätt i glasen så här mot festens slut.

Men det gör ingenting, ty den rike uppkomlingen, 
grosshandlare Ebbers har råd till alltsammans. Och så 
sväller den glada festen ut öfver sina ursprungligen be
stämda gränser, hvarje minut kostar ett par nya, hvita 
flaskhalsar, den fina supén blir dryckeslag, dryckeslaget 
blir orgie.

Dernere på gatan, smygande tätt förbi stampande 
hästar och frysande, svärande kuskar, vankar en gammal 
tunnklädd qvinna fram. Hon blickar upp mot de upp
lysta fönstren och 1er. Hon söker känna igen de vän
tande ekipagen och mumlar förnöjd: »Jaså, hofrättsrådet
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med . . . och kammarjunkarn . . . och baronen». Och så 
tittar hon upp mot fönstren igen, och hennes gamla 
magra hand stryker den kalla väggen liksom smekande, 
och så strålar hon af fröjd. »Akta sej, kärring, han bits!» 
— »Skräm inte djuren, gamla satan!» ropa argt de fry
sande kuskarna. »Hva stryker hon efter?» spörjer den 
passerande poliskonstapeln; den gamla tiger ödmjukt, men 
blir q var tills sista vagnen är borta, sista ljuset släckt 
deruppe.

Då stapplar hon hem till sitt vindskyffe i ett af de 
uslaste rucklena ute på förstaden, tänder veken i flask
halsen, hvilken tjenstgör som lampa, och börjar sakta 
leta bland de gamla trasorna i en låda.

Här är hans mössa, som var ny den dagen han 
»stod pä gången och läste sig fram», här är hans gamla 
permlösa »bibliska» och här, ja minsann är det inte en 
liten skjorta från då han var åtta år! Ömt och varligt 
stryker hoa, de kära relikerna med bruna, krokiga fingrar 
och lägger ned dem en och en.

Och nu är han en fin herre, har kommit sig upp 
steg för steg, från bodpojke till bokhållare, fran bok
hållare till kontorschef och »sin egen», och är »bror» 
med de finaste i stan. Aldrig vågar »hjelp-Lena» mera 
gå upp i huset der han bor. Da blir hon snäst af 
pigorna, och honom sjelf far hon aldrig se. Eär han 
kommer framåt gatan, går hon ur vägen. Herre Gud, 
hvem kan undra på att han blir ledsen öfver att påminnas 
att han har en töcken gammal trashank till mor! Han 
ger henne ju ändå så hon inte behöfver fara alltför ila; 
men får någon veta hvem hon är, då — skall hon burns 
från staden. Det har han sjelf sagt, och hvad gross
handlare Ebbers sagt, det ändras inte.

Men när det är mörkt, rigtigt mörkt på vinter- 
qvällen, då går hon förbi hans hus och sträcker armarna 
upp mot de ljusa fönstren när ingen ser det, och henr.es
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hjerta fylles af stolthet öfver sonens storhet ju mer han 
växer ifrån henne, ju större klyftan vidgar sig dem 
«mellan.

Hon för det lilla grofva linnet — det allra äldsta 
minnet af denne store son, som ej längre vill kännas vid 
henne — upp mot sina gamla, skumma ögon, knäpper 
händerna samman och ber med öfverströmmande ömhet 
till Gud, att han må göra Johan ännu större, ännu rikare 
och finare, lyfta honom ännu litet högre från den gamla 
famn, i hvilken han inte hvilat på öfver tjugo år . . .

Då såg féen sig om efter ynglingen.
Men han varsnade ej hennes frågande blick, ty han 

dåg på knä med ödmjukt sänkt panna inför den starkaste 
kärlek på jorden, den renaste återspeglingen af Honom, 
-■som Sjelf är kärleken.

För senti

Henrik Thorsell var en liten qvick och liflig gosse 
■och såg inte heller illa ut, han åtnjöt vår beprisade kost
nadsfria elementarundervisning till och med fjerde klassen, 
var, fastän bara borstbindareson, knäkamrat med en baron, 
och fick för sitt hurtiga väsens skull gå i dansskola hos 
fröken Isabel Jönsson, fast han ingenting hade att betala 
med, fick gå der i tre dansterminer, först för att der var 
för lite gossar i danskursen, sedan såsom åskådnings- 
materiel, föredöme och exempel för ungdom ur vida 
finare hem.

Sigurd, Marie på »Gyllene Hästen». 9
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Och när lärarne voro alldeles särskildt vänliga mot 
honom, när han på dimissionerna fick marschera fram och 
hemta bokpremier gång på gång, när han i den gamla 
trefliga rådhussalen vid dansuppvisningarna svängde om 
med små hvitklädda, luftiga, jublande flickor ur stans 
allra finaste hus, då glömde han att han inte var ett 
rigtigt »bättre mans barn», då sågo hans barnaögon fram
tiden i ljust, då var Henrik Thorsell den gladaste bland: 
de glade, men allra mest under sångtimmarna i skolan 
och när på »slutbalerna» en hel oktett spelade, och när 
skolans musiklärare gaf honom enskild undervisning på 
fiol, och när skolungdomen tågade ut i skog och mark, 
och han, så späd och liten han var, gick i täten med 
sin ess-kornett, ty musiken var hans lif och lust och 
högsta fröjd, näst Klara Wifholm, kyrkoherdens lilla dotter,, 
som han helst hvirflade om med i polkan och pa fasta, 
knubbiga armar bar ut ur rådhussalen efter »daldansen».

Men borstbindare Thorsell dog och huset upplöstes, 
och brödet tröt och dansen och skolgången och fiolspelet 
äfven. Innan Henrik rigtigt visste huru det gått till, 
satt han på en sadelmakareverkstad i smutsiga skjortärmar 
och med nedsmorda fingrar och sprang omkring i staden 
med pallar och sadelgjordar och visste inte rigtigt om 
han tordes känna igen sina gamle kamrater.

Skolan drog ut på »fältmanöver», och ess-kornetten. 
trycktes mot andra läppar, och Henrik stirrade ut genom 
verkstadsfönstret tills verkgesällen smällde till honom med 
en bogträsrem och skrek: »Si opp, drummel!»

Och fröken Isabel Jönsson gaf slutbal och Klara 
Wifholm trippade upp för stadshustrappan i ljusröd kläd- 
ning och de sötaste små Cendrillonsskor, men pojken,, 
som stod dernere på trottoiren och gapade, honom kände 
hon inte mer.

Då låg han om nätterna och grät så becket månde 
smälta på små svarta fingrar, och om dagarna stal han.
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sig tid till att sta i trappan och höra huru fröknarna i 
våningen uppöfver spelade piano, och då de hade fått 
fatt i nya, vackra noter, försökte han först att gnola dem 
efter, och så grät han ännu mer. Men så en dag torkade 
han bort tårarna och tvättade af becket och gick till 
»direktören» och tiggde och bad att få komma in vid 
kungliga X:s regementes musikkår.

— Hvad är du för en? sa direktören.
Då talte han om att han var sadelmakare, men f. d. 

fjerdeklassist och f. d. ess-kornettist vid X:s högre all
männa läroverks musikkår. Direktören, som noga visste 
huru pass tid och möda hans vän musikläraren der off
rade pa lektionerna, och huru eländigt skolpojkarne sjöngo, 
log ett bredt löje, öppnade en garderobsdörr, tog fram 
ett gammalt kasseradt, buckligt instrument och sade: 
»Blås!»

Och pilten blåste af allt sitt hjerta och hela sin själ, 
och om en vecka var han antagen, och på våren börja
des öfningarna.

Det blef några år af fröjd och smärta. Fröjd, jub
lande fröjd, när han tillegnade sig melodi efter melodi 
liksom pa lek, när anförare och kamrater häpnade öfver 
hans hastigt växande färdighet och präktiga föredrag, 
men smärta, aggande smärta, när han fann vägen till 
vidare utveckling stängd och icke såg möjlighet till någon 
annan framtid än sasom »spel i nummer» vid kungliga 
X:s regemente.

De gamle kamraterna i dansen och skolan började 
växa upp. När han vände sig om i orkestern på tea- 
tern, igenfann han dem, glada, leende, fina, på öfre par
kett. Klara Wifholm, omsvärmad af unga studenter, hade 
gatt i lang klädning och hört på senast kåren blåste i 
stadshusparken inne i staden, och på sjette mötet kom 
baronen-knäkamraten till lägerplatsen såsom nyblifven under
löjtnant.
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Högt uppe på läktaren, alldeles under taket i rad
hussalen satt Henrik Thorsell och blåste lekande, sprittande 
melodier, och dernere, inunder, hvirflade hans gamle 
kamrater omkring i yrande dans, och Klara Wifholm 
gick ur famn i famn och var fager såsom aldrig förr och 
flämtade och pladdrade och log, och då hon vid pau
serna, hängande vid sin kavaljers arm, passerade under 
musikläktaren ut till buffeten, sträckte sig »nummerspelet» 
deruppe långt ut öfver barrièren och slök hela hennes 
gestalt med giriga, vemodiga ögon, som brännande borrade 
sig fast vid flämtande barm.

Och när han — så godt det då sig göra lät i dans
musik — blåste ut en bråkdel af sin förödmjukelse, svart
sjuka, afund och sorg i sin kära ess-kornett, då hände 
det ibland att herrarne dernere lyfte upp en smula pa 
sina kalnande hjessor och mumlade: »Bra musik i alla fall; 
ess-kornetten är verkligen inte illa».

Ibland komm o de förra kamraterna såsom gäster till 
officerarnes bord under mötestiden. Da var der skratt 
och glam och bägarklang i »borgen», och utanför trappan 
stod musikkåren och gaf sin insats till den allmänna 
glädjen, men aldrig lärde sig Henrik att finna sig uti 
den situationen; en vild, vanvettig, förtärande längtan att 
springa öfver strecket, att få vara med uti den krets, 
dit han icke hörde, brände honom i hvarje ögonblick.

De nöjen som stodo honom till buds, aktade han 
inte om, han lefde i spartansk försakelse, kallades »snål
varg» och »högfärdsnos» af kamraterna, arbetade i sitt 
borgerliga yrke, då han var fri från tjensten, blåste öfver- 
allt der man behöfde hans kornett, och lade slant till slant.

Så ett år, då musikkåren samlades till öfningama, 
öfverraskades den af att Henrik Thorsell var borta och 
rest upp till musikaliska akademien. I tidernas fullbordan 
kom han ner igen, åldrad, inbunden och sorgbunden mera 
än någonsin, men med de vackraste betyg i direktörs-
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examen, som gifvits på åtta år, och återinträdde såsom 
»musik-fanjunkare» på regementet.

Minnet började klarna på några af barndomsvännerna, 
och efter festmiddagarna i officersborgen kunde der komma 
en och annan fördomsfri menniska och slå fanjunkaren 
på axeln och säga: »Nej, se Thorsell! Min själ tror jag 
du känner inte igen mej!»

Och Klara \\ ifholm kom dit såsom regements- 
qvartermästarens trolofvade, och hennes skål dracks under 
jubel, och musikkåren blåste fanfarer.

Tio år efteråt, vid regementsmötets början, gick 
Henrik Thorsell med tunga, dröjande steg öfver tröskeln 
till officerarnes mess, och tog, gråhårig, robust, fyrtioårig 
och åldrad, plats vid bordet — nederst, bland underlöjtnan
terna, bland pojkarna -— han som nu hade konstnärs
namn och rykte inom den musikaliska verlden — förthy 
han var upphöjd till musikdirektör vid kungliga X:s re
gemente och vardt i rang jemnbördig med dem i lägsta 
officersgraden.

Han helsades välkommen och hans skål dracks och 
musikkåren föll in med fanfarer, och så satt han der nu 
i kretsen, till hvilken han längtat, och derutanför stodo 
»nummerspelen», numera vidt skilda från sin gamle kamrat.

Men det var inte roligt alls, och maten smakade 
inte bra, och det var först efteråt, då han sjelf tog 
pinnen derute och höjde den med kraft och schwung 
och såg en annan vid ess-kornetten och kände huru fyra 
och trettio par ögon hängde vid hans hand och fyra 
och trettio man slafviskt följde hans vink, som han kände 
en matt, hastigt förflygtigande känsla af stolthet och 
glädje.

»Upphöjelsen» hade visst kommit för sent.
Och tiden gick och Literis et artibus kom, och 

hans namn nämndes oftare och med stigande aktning ute 
i verlden, och pa midsommarfesten i borgen kom rege-
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mentsqvartermästarens fru, född Wifholm, och »trodde 
bestämdt att direktören och hon voro barndomsbekanta», 
och sade att hon försökt sig med hans senaste tondikt 
och funnit den »förtjusande, men förskräckligt svår».

Omtänksamma mammor sade honom artigheter, de 
unga damerna tyckte han var »ofantligt intressant», och 
öfverstelöjtnantens halfgamla flickor sågo snålt efter honom 
vid hvarenda dans, der han stod orörlig vid fondväggen.

Så ljöd introduktionen till »damernas vals».
— Får jag lof, herr direktör, det är visst inte 

första gången? frågade hon, som en gång var hans lilla 
kära kulla och svingades högt på starka armar.

Direktören ryckte till. Blixtlikt stodo för hans minne: 
den lilla elfvan i sin granna drägt, den unga fagra bal- 
hjeltinnan med purprad kind och lågande ögon, hans 
mångåriga längtan och trängtan på den obemärkta platsen, 
det undertryckta högmodet och afundsjukan mot alla dem 
derinne i den verld der han nu sjelf stod såsom en af 
de främste. Hans blick lågade till och han tog ett steg 
framåt, men så böjde han hufvudet och svarade sakta:

■— Mycken tack för den vänliga hågkomsten, fru 
kaptenska, men för mig att nu åter börja dansa skulle 
visst vara alldeles för sent . . .

I början hade man vid regementet litet svårt att 
bortse från att direktören tillförne varit »underhuggare» 
inom musikkåren, men så kom löjtnant Pettersson hem 
från Varberg och löjtnant Andersson från Medevi och 
kapten Jönsson från Stockholm och hade hört hvad klang 
namnet Henrik Thorsell hade ute i verlden, och då blefvo 
de varmhjertade och besjälade af lefvande kamratanda 
allesamman.

En dag stod kaptenskan Klara Bärnkrans, född 
Wifholm, död i bladet. Då satt direktören länge, länge 
med hufvudet i handen, och när han reste sig blänkte 
tårar på hans bruna kind, och han gick till flygeln och



O, OM DET FUNNES! !35

diktade ett farväl till sin lilla barndomsvän. Den dikten 
spelades inte i kyrkan vid begrafningen, och det hade 
den heller inte dugt till, för den var alls ingen sorg
marsch, det var bara en gripande, vemodsfull viselåt och 
hette »Min kulla», och trycktes i många tusen exemplar 
och kostade 50 öre.

Och tusende ögon tirades och logo deråt, och den 
spelades på sjelfvaste akademien, och hofkapellmästaren 
i Sigmaringen stal den och satte sitt namn på den och 
tillegnade den åt den regerande herrens faster, och en 
ung fröken spelade den i societetssalongen i Lysekil, så 
att den för året tongifvande konsulinnan yttrade, att den, 
som skrifvit det der, ovilkorligen hade en lysande bana 
framför sig.

Men da inföll andra majorskan vid kungliga X:s 
regemente, som låg der för neuralgi och ledvärk (major
skan, inte regementet) med sakkännedom och öfver- 
tygelse :

— Kunde kanske haft, mina vänner, men det är 
visst alldeles för sent.

0, om det funnes!
Disig, kall och grå låg Decemberdagern öfver den 

lilla staden vid kusten. Tröstlös, isande, skarp trängde 
nordvesten genom märg och ben på de fa, som med 
snabba steg skyndade gatorna framåt.

Dubbelt vemodsmättade voro dager och atmosfär 
inne i det gamla länslasarettet, som låg öster om staden, 
sa långt bort man kunnat, för hafsvindens skull. Det 
var tidigt på morgonen en af dagarna närmast före jul,
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vikande natt och bleka lampor, hal oljefärg och ängslande 
karbol, unga qvinnor med hvita förkläden, rader af sängar 
med röda filtar innanför hvarje dörr.

Statistiken talar numera om en hög procent åter- 
stälda, och den som förstår saken finner hygienens for
dringar i möjligaste mån tillfredsstälda. För oss, som 
ingen statistik ha läst och ingen hygien förstå, för oss- 
är det hela ett snyggt och väl dukadt gästabudsbord,. 
der döden plockar för sig.

Läkaren gör sin första rond. Han är knappt fyrtio
år ännu, men håret är isgrått vid tinningarna, och de 
skarpa rynkorna vid mun och pa panna passa väl till 
vemod, smärtor och karboi. Den sorg och förtviflan, 
som ofta fira orgier vid bäddarne här, finna doktorn pas
sande och dekorativ på platsen, utan att tänka derpå; 
hans yttre harmonierar så bra med de lidandes känslor, 
men de tillfrisknande, de förhoppningsfulle skulle nog 
kanske behöfva uppmuntras af en soligare blick.

Vid universitetet tänkte man stort om honom, men 
nu har han gått här i sju år, och ingenting har hörts 
af om hans storhet; inga underkurer, inga fylda väntrum,. 
ingen befordran. Han lappade hop dem, som komma 
till lasarettet, så godt han kunde, och han skref recept 
åt stadborna för en krona stycket. Kanske gjorde han 
någon mycket märkvärdig operation ibland, någon, som 
derute i verlden skulle väckt beundran och skaffat honom 
ett namn, kanske drumlade han stundom och slagtade 
ned folk onödigtvis. Hvem i all verlden skulle fatt veta 
det och talat derom?

Hans taktmessiga, fångvaktaraktiga gång afbröts af 
en sköterska, som hastigt yttrade några ord till honom. 
Raskt vek han af från stora korridoren åt de enskilda 
rummen, dem för »bättre» folk, och öppnade dörren till 
nummer fem.

I soffan satt en grof och robust herre med rödt
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ansigte och tårar i ögonen, och reste sig långsamt, då 
läkaren steg in. I bädden, med det bleka, magra an- 
sigtet vändt mot den gryende vinterdagen, låg en ännu 
ung qvinna och stirrade ut med stora, insjunkna, svarta 
ögon, med denna blick, som ingenting ser, blott hvilar 
sig i rymden.

Hvad hennes hvita hals var mager! Hvad händerna 
på täcket voro genomskinliga! Hvad bröstet arbetade 
tungt!

När doktorn fick se det ansigtet, var det som om 
krafterna svikit honom, och han kramade hårdt om gaf- 
veln på jernsängen för att kunna hålla sig upprätt. Det 
lade sig liksom en slöja öfver hans ögon och han kände 
inte igen ljudet i sin egen röst då han utbrast:

— Ni här, fru Nordström!
Hon vände ansigtet mot honom, och om det var 

skenet af lampan, som stred med dagern från fönstret, 
eller der verkligen ännu fanns litet blod qvar i hennes 
kropp: der kom en smula färg öfver kinderna, och mun
nen gjorde ett ängslande försök att le.

— Ja, det är sorgligt med min hustru. Vi ha frågat 
läkare både i Göteborg och Köpenhamn, men det vill 
inte bli bättre. Nu måste hon hit. Mot sjelfva julen, 
hå hå, ja ja! De sa att en operation vore sista utvägen. 
Se här kan doktorn se hvad doktor Bönelyche gjort vid 
henne.

Det var den tjocke herrn, som talade och visade 
några recept.

Doktorn antydde att han genast ville undersöka den 
sjuka, och den stackars mannen försvann ut i korridoren 
för att inte störa med sina tårar, som åter började ström
ma med full fart.

Läkaren och patienten voro ensamma.
Ja, så hade han drömt sig det en dag. Ensam 

med Laura Elfving i slutet gemak, och hela verlden stängd
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ute. Hon och han. Och så skulle han varligt, ack så 
varligt, lossa myrtenkronan ur mörka lockar och jublande 
sluta henne till sitt bröst och hviska: »Nu är du min, 
min för hela lifvet!»

Men äktenskapet har i vår tid blifvit en marknad, 
och när han var i tillfälle att gifva sitt bud, var hon 
redan såld till bruksegare Nordström. Det var intet att 
göra dervid. Herr Elfvings affärer voro inte sådana, att 
han för litet tårar och en egensinnig flickas protester fick 
försumma rätta ögonblicket för afyttrandet af sin vackra dotter.

Inga förebråelser för svek, knappast en blickens an
klagelse då de sedan ett par gånger träffats ute. Hennes 
ängsliga, vemodsfulla ögon sade honom tillräckligt tydligt 
att hon hade nog att bära på ändå.

Han stod orörlig en hel minut efter det de voro 
lemnade ensamma, och såg, bara såg på henne, och hon 
slöt ögonen, och färgen på hennes kinder blef nästan 
ännu litet mindre blek.

Så böjde han sig ned och hans fingrar berörde det 
bespetsade linnet . . .

— Vill fru Nordström vara god . . .

Nej, det blef honom för mycket. Hade en gnista 
lifshopp ännu funnits qvar, då skulle han varit stark och 
hållit ut, men när han såg att hon redan stod med foten 
på tröskeln till evigheten, brast hans lugn, och han erfor 
ett vansinnigt, smärtsamt begär att säga henne . . .

Ja, hvad ville han säga henne?
Han sjönk på knä vid bädden, pressade sina läppar 

mot den magra, blodlösa handen och snyftade:
— O, Laura, huru grymt . . .
—- Tyst!
Der låg intet förolämpadt, såradt eller afvisande i 

detta »Tyst»; det lät blott som en varm bön att ej be
sudla den hvita vinge, som redan lyftes till flygt.
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Hvartill behöfdes också ord! Deras själar famnade 
hvarann i en lång blick, som sade allt, bättre än någon
sin språket förmått. Mera helt och fullt skulle han icke 
egt henne om de stått i brudgemaket nu och feberheta 
fingrar lossat myrtenkronan från glänsande hår . . .

Så låg hon tyst några ögonblick, och med en skymt 
af sol öfver dragen, som svagt påminde om den förra 
Laura Elfving i lifsvårens fullhet och friskhet, frågade hon :

— Jag får ju dö, icke sannt?
Det klang som en bön, och han böjde jakande sitt 

hufvud.
— Tack dok . . . tack Emil!
»Emil!» Hon hade kallat honom Emil ännu en 

gång ! Der flög liksom en elektrisk gnista genom hela 
hans varelse, och han störtade fram mot bädden . . .

Men — der var en gloria redan öfver det tärda 
Iiufvudet, dödens och oskuldens förenade majestät, och 
han vek tillbaka, som blicken viker för middagssol.

& :j:❖

Julaftons morgon, då det redes till fest och glädje 
i hvarje hem, julafton, då icke ens den kulnaste dager 
öfver den skummaste gränd förmår helt stänga glädjen 
ute, hade lifvets herre infriat doktor Falks löfte; Laura 
Elfving var död.

Hennes förtviflade make hade vid afskedet tryckt 
■en sedel på femtio kronor i läkarens hand.

—■ Men jag har ju ingenting kunnat göra; jag 
vill inte . . .

Brukspatronen hörde det ej; han hade rusat in igen 
till det kallnade stoftet, det enda som någonsin varit hans 
af den hustru han köpt och betalt.

På förmiddagen när doktorn kom hem, och syster 
Lina, hvilken skötte hans hus och som vanligt vittjat
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hans kassa efter »mottagningen» på lasarettet, gick ut t 
köket med en femtia i handen att vexla till de allra sista 
juluppköpen, hejdade han henne häftigt:

— Nej, inte den, inte den, Lina; den hör de fattige till.
■— Är du tokig, Emil, en hel femtia! Vi ä fattiga 

sjelfve.
— Inte ett öre af den till oss! Det är . . . det är 

blodspengar , . . nej, inte det, men ... ja, du kan väl 
lyda mig, Lina!

När fröken Lina kom ut i köket till gamla Kristin 
hade hon tårar i ögonen.

— Doktorn arbetar för mycket. Han är nervös 
och sjuk. Hvad skall det bara bli af oss!

Men på qvällen var hon nöjd med honom, ty han,, 
som alla andra julaftnar mest hela tiden satt inne i sitt 
rum och läste verldsliga böcker och tidningar, han kom 
nu ut i salen och såg på den lilla granen, som inte var 
större än att den stod på bordet, och hörde på när 
fröken Lina spelade och sjöng julpsalmer för gamla Kristin.

Det myckna sysslandet med materiens hemligheter 
är farligt för andens tro, och doktor Falk hade för många, 
många år sedan upphört att betrakta menniskolifvet som 
något annat än den ännu outforskade kraft, hvilken pum
par blod åt hjertat och sätter musklerna i aktivitet. Der 
bortom? Bah! Troligen ingenting.

Men i qväll var det så underligt. I qväll hade han 
en häftig, smärtande längtan efter sin dumma barnatro, 
den der lifsåskådningen, som hoppas på återfinnande af 
dem man älskat i en annan tillvarelseform.

Hans blödande hjerta hängde med hela sin styrka 
fast vid den bleka, tärda gestalten deruppe på lasarettet, 
som han på morgonen sett lyftas ned emellan svarta 
bräder. Var detta arma stoft, i åratal besudladt af samlif 
med en man, för hvilken hennes hjerta var kallt, var det 
verkligen allt, som fanns qvar af henne, den sköna, herr-
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liga, tjusande varelse, som han skänkt sitt lifs enda, stora 
Lärlek ?

Javisst, det hade han ju hundrade gånger om predikat 
för »bornerade teologer» på promenaderna ut till gamla 
Upsala, och i den liksinnade kretsen af unga Eskulaper 
vid punschglaset å »Rullan».

Strida,
Lida
Dödens smärta,
Att vårt hjerta 
Frid må vinna
Och en öppnad himmel finna»,

sjöng syster Lina med sin gamla, kära, numera bra tunna 
•och litet sväfvande röst.

Hvad skulle han inte vilja gifva för att kunna tro 
som syster Lina!

Tänk om det ändå vore möjligt! Hvad som kallas 
vetenskap i dag är ju ofta dårskap i morgon, när kun
skapens träd vuxit förbi den omgifvande småskogen. Tänk 
om syster Linas lifsåskådning stode öfver i stället för 
-utanför förnuftet!

Han kunde icke tro det, men han kunde icke heller 
•för tid och evighet säga farväl till den enda qvinna han 
-älskat med hela sitt redliga mannahjertas bästa känsla.

Han gick in i sitt eget mörka rum och kastade 
sig på soffan med ansigtet i händerna, och grubblade 
på den gamla »barnsagan» om ett återseende der ingen 
sorg är mer och der vår kärlek är renad från allt jordiskt 
slagg, som härnere mänger sig in äfven uti våra bästa känslor.

O, om det funnes!
De togo visst om samma psalm ännu en gång der

ate i salen:
»Han kommer till vår frälsning sänd,
Och nådens sol, af honom tänd,
Skall sig ej mera dölja».
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Den store tjuren i Berga.
(Kalle på Skogen berättar.)

Mönna kriatur har ja sitt å vatt mä om å ta dö 
på också, för Slagtarepelle, som geck omkring som en 
mordängel om ätterhöstatien i tre läserotar, han velie allti 
ha mej te hannräckningskar, men maken te storbonnens 
tjur i Berga har ja allri sitt i all min ti.

Dä va så, att storbonnen i Berga tjent sina förste 
styfrar som knallare eller påsavystare, di kallar, innan han 
köpte går. Te å begynna mä va han bara backstusettare- 
barn. Så hannlade han säj te sex å trettitusen daler å 
så köpte han hemmane, å Herren va mä honom så han 
vannt formera sej, så te sist hade han en tunna gull ut- 
lånta pengar å den grannaste gåren i byn.

Då begynte storbonnen å hans qvenna, kan veta, 
unnras på om inte hine bönnerna skulle sätta honom te 
körkevärd äller nämndaman aller te minstingens te en sån 
der lektor som di har när di sätter te lannstingsmän. 
Nån karaktär borde han ha ättersom han va den rikaste 
i socknen.

Men hine bönnerna ga sej hundan på att dä skulle 
ble lögn. »Vi, som har vatt hemmansägare sön ätter 
far så långt en mins, behöfver inte ha en påsavystare te 
öfverhet eller lektor häller», sa di.

Spelare-Johan, storbonnens törpare, som va en spe- 
kulerader kar, en sån der ögnatjenare di kallar, han så 
nock hvar skon klämde, å sa allti te moran före stäm- 
merna: »Nu bler väl husbonnen nämndaman äller te min
stingens körkevärd?»

Dä föll i go jor’, å te sist talte storbonnen rent ut 
mä Spelare-Johan å unnrade hva han skulle hetta på te 
å få säj en karaktär äller gratulation så han skulle sleppa 
skällas bara för »hemmansägare».
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— Vore ja som husbonnen så skulle ja ge en altare
duk te socknakörkan, sa Spelare-Johan.

— Dä blee mönna pengar dä, söm en sjelfver inte 
hade nån nötta å, mente bonnen.

— Ta då å gi tjue reksdaler te primium te di skole
barn i roten, söm ä djäkliast i sin krestendom, sa törparn.

— Bara en inte utsår höckfärd i dä onga sennet, 
grufvade sej storbonnen.

— Ja, da vet ja dä som ä ändå likare, mente Johan. 
Dä har blett på moden nu mä utlännska kriatur. Köp 
en sju djäkla utlänsker tjur, sån som ja så en gång i 
IMalme. i\är da alla di likaste å klakaste fäkriaturen i 
roten bler a erant ras, sa vore dä en socknaskam äss 
inte I bler nämndaman, å då stannar pängarna i huset.

Dä tötte bonnen va or å ta vara på, å reste genast 
ner te Alnarps spektorsstuteri, di kallar, å slo rå mä 
professorn där, Nattatörst äller va han hette, å tre vecker 
derpå kom tjuren åkannes på tåget rätt söm en annan 
bankatjyf.

Dä va ett okrestlitt grannt djur, höj söm en num
merhäst, blanker i skinnet söm en prostinna å lång söm 
en årdinarier fyrårabåt. Där ble ett lif å ett allo i hele 
garen när tjuren kom, så Märtha, granngåraqvennan, ropte 
te skomakarn, söm geck förbi:

— A där kommet friare te storbonnens mens där 
ä sånt allo?

— Jai gack ner så fån I se en söm har trolofnings- 
ringen i näsan, sa skomakarn, söm allti va full mä djäkla- 
stöcke.

Hela fähuset feck, förstås, ändras om, å båa kubba- 
länkarna to’s te bindsle, å lagårdsgräbban sa opp säj mä 
samma, för hon sa söm sanningen va: »Lyda å tjena sin 
husbonne ä en sköldi te, men låta myrda säj å ut- 
länska villdjur kan ingen länsman tvinga en stackars 
lejegräbba te.»
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Te sist feck bonnen fora å passa tjuren sjelf, när 
inte Spelare-Johan va på dagsverke, a dä va hans nöje 
å stå frammanför i foergången å räcka honom pärkålar 
å timotejvaskar. Men om nätterna bölade han sa grömt 
— tjuren förstås — så moran geck allri te sängs utan 
å lägga psalmaboken breve, så hon kunne ta säj ett värs 
eller två när hon ble beklämder i bröstet a dä hisklia 
rytannet.

Så när söndan kom, bjö bonnen hela byalaget på 
kaffegök å pannekaka, å sen to han ner dom i fähuset 
å fragte dom om di töckte att två banko va för möcke 
för hvar gång di feck låna rastjuren.

Gubbarna di tittade på tjuren å på bonnen å på 
hinannra å harskade säj, å så sa Petter i Söragär:

— Äss du velie betala mej tjitfem reksdaler, sa 
velie ja ändå inte låna ett tocket åbäke. Han ä ju så 
grömmer, så mina stackars kriatur skulle schvemla bara 
di finge si an.

Då ble bonnen rasannes, slo igen fähusdörren å 
hveskade te sin gräbba:

— Gack opp å säj te mor att här behöfs ingen 
kaffehalfva.

Så i veckan spekulerade Johan törpare ut att dä 
skulle va nöjsamt för tjuren a komma ut pa klöfvergroen, 
å di stack en jernlänk i nosringen å löste binslet.

— Mu-u-u-uuuhl sa tjuren, å så bar dä ut mä sam
ma; Spelare-Johan slo omkull pa fähusfloen, gräbban ble 
liggannes på tröskelen mä ett skafvet ben, a bonnen han 
släpade mä i länken te vattenhoen, der ble han ligganes. 
Å moran låste in sej i fastukammarn å ref ner Hoofens 
postilla frå sjeftänjeret, å deras lelle here te å lipa å 
läsa: »Gu, söm hafver . . .» Sen gnodde tjuren ut a to 
reda på klöfverstöcket utan hjelp.

— Dä va söm ja trodde, han ä gla’ ve klöfver, 
sa Spelare-Johan å gne’ säj på benet.
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■— Mu-u-u-uuuk! sa tjuren.
— Vi läter an gå te han bler mätter å goer. Å 

sa vore dä bäst vi finge gå på loen å repa lin, å inte 
här pa gäret a oroa honom. En ska allri reta eller mess- 
hannla djuren, sa Spelare-Johan å klef derifrå så fort 
han vannt.

— Gå nu ut å ta in an, sa bonnen te Johan på 
qvällen.

— Va inte onner på mäj, husbonne lelle, men ja 
har hustru å sju små osköldia barn, ba Johan.

Så va der en annan törpare, söm va andelitt sinnad, 
som hette Andreas.

— Du, som ä ett Guss barn, ä väl inte rädder, 
Andreas? Gack du å sätt in tjuren, sa bonnen.

— »Den söm gerna gifver sig uti fara, han förgås der- 
utinnan, och enom öfverdådigom går på ändalyktena illa», 
sa Andreas å knäppte hop näfvarna.

A min själ geck tjuren der på klöfvern mä länken 
i nosen i nie dar te däss der började ble knappt mä 
föan. Då ga di en vandrannes gesäll, söm vatt ve 
Kresjanstas tulleri å reet toseta märrar å inte frågade 
ätter sett lif mer än en annan ätter ett böxaspänne, nie 
daler kontant å ett par gamla stöflar för han lockade in 
honom mä en spann mjöldrecka.

Men emellerti hade gräbban, som tjuren slo omkull 
i fähusdörren, blett bra i sett skafvena ben, å mens hon 
kände ätter äss hon kunne gå, så loverade hon ner te 
lannthannlarn om qvällarna, en unger, rasker kar, men 
mä skull för allt hva han hade, förstås. Å för hon inte 
skulle strapsera sej i skanken, höll hannlarn henne om 
lifvet å hjelpte henne mä hva han kunne på alla di y is.

Men när bonnen feck si dä, ble han arger å geck 
hem mä gräbban å skällde på hannlarn recktitt lett.

À dä så smått ut mä nämndamanskapet å mä att 
kriaturen i roten skulle ble å storbonnens ras, för tjuren 

Sigurd, Marie på “Gyllene Hästen“. 10
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lefde ungkarslif, di kallar, å ingen i hele socknen tordes 
nu gå opp te an i båset, om di så hade fått femti 
reksdaler.

Så en mårron fram i September va tjuren sulten 
när bonnen kom å skulle fora å öppnade ladörren, a när 
kriaturet feck si höet i laan ble han toseter å slet å för
in i laan å i foergången utmä aller den inlafvade rågen. 
Der ble han ståanes inklämder mellan väggen å femti lass- 
strier råg å vannt hvasken fram äller tebaks.

— Kryp ner å kör ut an baklänges! skrek bonnen 
te Johan törpare.

—- Harre Jesses, husbonne lelle, tänk på min hustru, 
å mina sju barn! Dä ä en säker dö !

— Ta ut ’an du, Andreas!
— Om harren kastat mäj likt Daniel i lejonkulan,, 

skulle ja inte rädas, men ingen har rätt att sjelf kasta 
sig i en sådan fara, mente Andreas.

Där ble ingen annan rå, än bonnen feck låta bli 
allt utarbete å begynna spänna på å tröska all rågen.

Öppe på la’et lå bonnen mä en spann och en oxa- 
töm och släppte ner vann å pärer å hö å morötter te
tjuren så fort han vannt.

Men ute i socknen sa di att storbonnen i Berga. 
skulle konkursa, för ingen annan än den söm ä i stor nö 
för pengar, låter tröskeverket gå da ätter da i September 
månad.

— Nu när I ä sjekanerad så möt I kan ble, så 
frågar ja er ett tag te: Vell I lemna mej gräbban? sa 
lannthannlarn.

— Nej, inte äss jag hade sju tjurar i hvar foer- 
gång, å di sa att ja hade myrdat bå hustru å barn,, 
svarte bonnen.

I Oktober när kommenistern skulle på läsemöte, geclc 
han inom i Berga fähus å tittade på tjuren, söm nu hade 
ett rökte i hela Smålann, söm sjelfvaste Krestina Nilsson.
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— En skön Herrans Guds skapelse, i hvilken vi 
kunna se skaparens allmagt, sa kommenistern, och stor- 
bonnen sto breve å tänkte, att om så tjuren inte kunne 
göra honom te nämndaman, så kanske han kunne ble 
en merit te körkevärd i stället.

Men pastorn va närsynter och glodde tjuren i snaggen 
nästans mer än han töckte om, å rätt ve dä va, petade 
han te presten mä hornet rätt i öjat, så han lå sjuker 
i tre månader å höll på å ble enöjder; å bonnen ble 
stämder å en harre, som hette Fylgius å vesst hade lånt 
pastorn tietusen reksdaler bara på hans egen kröpp eller 
hur dä va klockarn sa.

Då lå bonnen om nätterna å suckades å önskade 
att han mä lifvet vore frå raskriaturet, som der i alla 
fall allri ble nån ras å, men allt hva rasannes va i stället.

Dä geck gräbban å talte om för lannthannlarn, söm 
kom opp te Berga daen ätter i sina finaste kläer.

— Han behöfver inte besvära säj; gräbban ä inte 
faler för en töcken! skrek bonnen så fort hannlarn glätte 
på stuedörren.

— Men den store tjuren, han ä kanske faler i stället? 
tötte hannlarn.

Då ble bonnen ljuser i synen, sa te om kaffegök å 
sa att tjuren kostade 650 reksdaler bara i inköp; frakten 
å föan va han kar te å förlora, äss dä ble handel i rappet.

— Dä ger ingen härhemma, men mä mina förbin
delser på Engelann å di stora husen där, där jag tar mina 
varor, så kan ja gi 600 jämnt, sa hannlarn.

Bonnen ble så gla så han vesste inte på vecken 
fot han skulle stå, å mårronen ätter kom der nie man 
ätter tjuren, å sen va han allri synter i Berga mer.

Män dä dära att lannthannlarn gjore affärder på 
Engelann å va go te å ta ut så mönna pengar å ett sånt 
åbäke som rastjuren, dä lå å grodde i bonnen. »Han ä 
inte så dum, söm ja trodde i alla fall», sa han te moran.
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På vintern ble där nämndamansval. Storbonnen i 
Berga feck två röster, hannlarns och hans brors. Derpå 
ble hannlarn bjudder på gille i Berga, å ve mesommar- 
tien va han måg i huset.

På ätterhösten va ja inne ätter en dosa snus i boen 
rätt som Hinke på herragåren slank in där.

— Hur bara bar du däj åt mä Bergatjuren? Inte 
gör du nåra aftärder på Engelann inte? sa Hinke.

-— A fan, ja tar allt mett i Wexiö å har inte 
hvasken fått därifrån äller skeckat så möt som en knappa
nål te Engelann i all min ti, sa hannlarn.

-— Män tjuren?
— Dän to ja dö på härhemma å saltade ner. Svär

far har ätet många goa bitar å dän allarean.
-— Män dä ble väl förlust?
— Ja, hade ja inte fått gräbban te på handelen så 

hade dä vatt en sämre afiärd, förstås.
— Å jäkeln! Då ble ändå Bergabonnens ras ut- 

spridder genom den store tjuren på sätt och vis, grinade 
Hinke.

— Ja, å mä hans salta kött på smörgåsar å lite 
renadt te åt bönnera när di vanka förbi så ska ja på 
Guss magt göra svärfar te nämndaman mä hva dä lier, 
tötte hannlarn.

Si hannlare di ä nästans qveckställdare än annat 
folk, å dä behofver di va när di ä en elfve tölf stöcken 
i hvar körkesocken.
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Hvarför icke?
Han kom knekande i en usel kärra på den dammiga, 

steniga, illa underhållna vägen från jernvägsstationen fram 
till kyrkan. Han bemödade sig att icke hvila ryggen 
mot kärrsätet för att icke skafva sin fina, blå sommar- 
öfverrock; han sag med vemod huru blommorna i den 
stora bukett, han höll i sin behandskade hand, falnade för 
Julisolen, och med invärtes bitterhet huru den ena dam
skyn efter den andra, i saknad af fotsack, lade sig till 
hvila på hans utomordentligt eleganta, lackerade stöflar 
och fina svarta — ursäkta! — frackbyxor.

Men taget kom klockan ett, och klockan tre qvart 
pa tva skulle bröllopet sta i den lilla landtkyrkan, hans 
gode väns bröllop, och det var mer än en half mil dit 
och hvarken tid eller plats att ömsa kostym, och han 
skulle vara marskalk.

Han kände huru dammet hvarf på hvarf kröp ner 
emellan hals och löskrage och långsamt men säkert spred 
sig utefter större delen af hans lekamen, samtidigt med 
att det täppte näsa och ögon och ändå räckte till in
vändigt för hans torra strupe. Och han kände till punkt 
och pricka sin skyldighet att, utan andrum, utan tvag- 
ning, efter några mera välmenta än egentligen effektiva 
klatschar med näsduken här och hvar på stöflar och 
kläder, och i lyckligaste fall ett glas ljumt vatten i socken- 
stugan, uppträda korrekt och imponerande, med någon 
liten hvitklädd, landtlig oskuld vid sin sida, och stå orör
lig i herrans tempel under en lång vigselakt och ett kanske 
ännu längre bröllopstal, derefter under färden till bröllops
gården få ännu ett par kannor dam öfver sig, och så 
trängas med hundrafemtio personer i rum afsedda för högst
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trettio, och mata den lilla hvita oskulden med nio sorters 
mat och klinga med henne i fem sorters — troligtvis 
mycket ordinärt -—■ vin, och halla ett spirituelt tal till 
tärnorna och kanske ett eller tva andra, och pa lediga 
stunder vara charmant mot de öfriga hvitklädda oskul
derna och sin väns brud och denna bruds pappa, mamma 
och öfriga anförvandter samt de hundratjugo, som sedan 
återstodo.

För thy han var filosofie kandidat med cum laude 
i estetik, och de öfriga marskalkarne inspektoier, landt- 
brukare, en länsman, två studenter och en löjtnant på 
Hallands bataljon.

Och när han tänkte på allt detta, kände han sitt 
hjerta fyllas af stor ovilja mot sin bäste vän Thorvald 
Hagström och mot hans kuriösa idé att taga fästmö pa 
ett så olämpligt ställe, och mot ungdomsvänskap, och mot 
stora bröllop på landet i allmänhet och det fåniga bruket 
med tärnor och marskalkar i synnerhet.

Inte en half minut, inte två sekunder fick han pa 
sig. Han var den siste som kom. Sa fort kärran stannat, 
flög Thorvald, förklarad af sällhet, i hans famn och drog 
honom in i klockarens egen sängkammare, der de tolf 
hvitklädda stodo stilla och anständiga, som uppträdda på 
en tråd.

— Kandidat Starborg — min bäste vän — fröken 
Hägerstrand —- min Emmys bästa väninna • Ursäkta!

Och så flög han i väg igen.
— Som jag hör, har jag haft den lyckan att bli 

utsedd till fröken Hägerstrands marskalk, och ber att få 
öfverlem . . .

— Nu få vi raska på! sa löjtnant Andersson på 
Hallands bataljon, som består af idel beväring.

Hon lade sin hand på hans arm och såg upp mot 
honom och log . . .

Och det var som om de falnade blomstren i tärne-
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Imketten blifvit friska och fuktiga med ens, som om solen 
fördubblat sitt sken, som om trötthet och dam aldrig
funnits till och som om de trampat en sky i den ljus
blåa ethern i stället för en kyrkbacke med småsten på, 
begapade af fyrtio skolbarn, sex fattighusgummor och 
oräkneliga pigor och drängar, trots höbergseln.

Professor Starborg undrar ännu i denna dag om inte 
-gamle prosten hoppade öfver ett par sidor i vigsel
formuläret och glömde hela sitt eget tal, ty han tyckte
inte han hade statt der framme vid altaret i tre minuter, 
innan det bar ut igen. Han blef knappt tillreds att
följa med.

— Vi kom allrasist.
Och så såg hon upp mot honom igen och log . . .
Det var en liten röd, frisk mun och ett par stora, 

blaa, förvånade barnaögon, som logo. Och hon var vuxen 
som en elfva — i fall ni sett någon sådan på närmare 
håll — och ansigtet var kanske inte skönt, men det var 
förtjusande. Och landtlig var hon, mycket, och en naiv 
oskuld var hon också och hvitklädd, precis som han tänkt 
sig, men ändå . . .

Och de drogo in i bröllopsgården och började mata 
brudpar och tärnor på gammaldags, landtligt vis. Till 
en början gick det rätt bra, men så vid steken kom han 
med fem stora syltlökar och en knäckebrödsbit på en 
deserttallrik, och då log hon om igen, och så gingo de 
ned i trädgården ett slag, ty der var naturligtvis »gående 
bord» och man åt i förstugan, på vinden och å verandan 
,och hade sin frihet.

Och rätt som det var och utan att be kandidaten 
■med cum laude i estetik om lof såsom förstberättigad, 
höll löjtnant Andersson på halländingarne talet för tär
norna pa alexandriner, som hans egen bataljonspredikant 
skrifvit, och just som han slöt, kom Starborg i salsdörren 
med sitt vackra, högstämda, akademiska tärnqväde i bröst-
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fickan och ■—• jublade bifall högre än alla andra och 
smickrade löjtnant Andersson och drack brorskål med 
honom och fann sig inte knuffad alls.

Och så frågade han fröken Hägerstrand om hom 
önskade mera mat, och det önskade hon egentligen inteT 
och så togo de sig hvar sitt halft glas varm, dufven 
champagne à 4 kronor flaskan, och tyckte att det hade 
ett starkt tycke af nektar och ambrosia, och så gingo 
de ner åt syrénbersån igen och talade om trädgårds
skötsel och bärbuskar och vädret och den gamle klockaren 
och annat, som de sluppo att tänka det ringaste på 
medan blickarna språkade för sig.

Slägten, tärnorna och marskalkarne skulle stanna 
äfven hela följande dag, en del af dem i »dagarna tre». 
När utrymmet i bröllopsgården tröt, var logis anordnadt 
hos grannarne; man spred sig hit och dit i gårdarna, 
somliga hade sängställen å en stor, treflig loge, och den 
unge possessionaten Pettersson märkte inte att han fått 
»galen» kappsäck med sig, förrän han misslyckades i sina 
energiska försök att komma in i ett mycket långt och 
rikt broderadt nattlinne med yfviga spetsar vid hals och 
händer.

Kandidat Starborg sof inte mycket den natten. Hans 
pulsar brunno och hans tankar flögo, flögo långt, långt 
bort till den tid då hans sträfvande skulle börja ge bröd, 
då de långa studieåren voro slut och hans arbete skulle 
skapa ett tryggadt, om än aldrig så enkelt hem. Och 
det hemmets genius skulle le mot honom med en frisk, 
röd mun och se på honom med stora, blåa, glada ögon, 
och möta honom i tamburdörren då han kom hem, trött, 
kanske nedslagen ibland, och linda sina . . .

Nu började tupparne gala och det blef qvaftrpå det 
lilla gafvelrummet med dess fyra marskalkar, hvadan kan
didaten skrudade sig med samma och styrde kosan utåt 
ängarna.
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Och inte en blund i ögonen fick Anna Hägerstrand. 
Konturerna i hennes vakna drömmar voro ännu otyd
ligare än kandidatens; hon visste bara, att hon kände sig 
så glad, så innerligt glad, som aldrig någonsin tillförne, 
och att hon ännu en dag, en hel lång sommardag skulle 
fa vara . . . Och hvad sedan? Vid den tanken var det 
som om något snört samman hennes unga hjerta, och 
hon borrade sitt röda, varma lilla ansigte djupare ned i 
kudden.

— Den der Starborg, som Emmy skrutit så mycket 
med, den ha vi då inte haft någon glädje af, lät det 
från sängarna vid andra väggen.

— Nej, det skall Gud veta; det var, med respekt 
till sägandes, en rigtig drummel, instämde en annan ung, 
liflig qvinna.

— Men flickor, hur kan ni ! . .? utbrast lilla Anna, 
men tvärtystnade med samma under de öfriga flickornas 
stormande munterhet.

Och hela den långa, glädjerika dagen gick under 
skämt och glam och tal om allt, som låg så fjerran som 
möjligt från deras tankar. Och ändå hade han, när 
qvällen kom, vuxit så oändligt hög och stor i hennes 
ögon, och ändå hade hon, då skuggorna begynte falla 
täta och långa, bundit hela hans väsen med ungdomens, 
oskuldens och ljufhetens hela tjusningskraft.

Först långt fram på den ljumma sommarnatten fick 
en och annan i den muntra skaran mod att störa glädjen 
med en erinran om tidens flygt. Och de togo godnatt 
och farväl de två, och höllo hvarandras händer litet längre 
än som strängt taget var nödvändigt, och kände det så
som något alldeles tvunget att de måste träffas mer . . .

Klockan sex följande morgon reste han, för att 
komma i tid till tåget. Redan en half timme förut hade 
hon sakta tassat fram till fönstret, som vette utåt vägen, 
och stått der med små bara fötter och kikat ut vid
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fönsterposten. Och han vände sig om när han for förbi 
och såg ditupp och såg små hvita fingrar hålla fast i 
hanten af en blågrön, otäckt giftig rullgardin.

Då blef han vild af fröjd och smärta och reste sig 
i vagnen och svingade sin hatt. Och hon blef blossande 
röd och skamsen och salig och kröp ned i bädden igen 
och log och grät.

* *
*

Och kandidat Starborg tog sin grad och vardt en 
lärd man och en berömd man och skref märkliga böcker, 
som måste komma ut på tyska, emedan det i vårt fattiga 
land fanns för lite annat lärdt folk till att läsa dem. Och 
han betalte sina skulder och hyrde komfortabel ungkarls- 
våning och hade en bra städerska och åt god mat och 
skötte sig vid badorter och blef omsider gammal och grå 
och funderade på en stor donation till universitetet.

Men i ensamma stunder — och sådana far professor 
.Starborg allt fler och fler, allt efter som vännerna glesna 
och de bekante finna honom tråkigare — när regnet 
piskar på rutan och det känns kusligt i de väl förhydade 
rummen eller man missförstått honom derute i Jena eller 
Halle eller han tänker framåt, mot aftonen då tanken 
-slappas och arbetskraften tryter, då dyker der ett gam
malt minne upp. Då ser han en frisk, röd mun, som 
1er mot honom, och stora, blåa, glada ögon, som helsa 
honom när han öppnar hemmets dörr . . .

Men plötsligt darra de röda läpparna och en vemods
slöja drages öfver de blåa ögonen, och de se på honom 
milda, sorgsna, spörjande: »Hur kunde du glömma mig 
så? Hvarför kom du då aldrig tillbaka?»

Då händer det att professor Starborg drar en suck 
och tankfullt far öfver en panna, som börjar fåras, med 
en hand, som redan ser litet skrumpen ut, och sakta 
mumlar: »Ja, hvarför icke? Hvarför icke?»
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Och Anna Hägerstrand vardt kunnig och vidt berömd 
äfven hon, för — syltlök och dräll, för flossamattor och 
krabbasnår och för efterrätter och stora, höga, konstnärliga 
monogram på både dukar och lakan. Och nästan fagrare 
än förut, och rundare, och liknade ej en elfva mer, utan 
de der fruntimren, som Rubens plägade måla.

Och patron Brand på Glömminge vardt besegrad 
med ens, och lade sin välbygda gård och sina sexton 
lispund och femtioåriga erfarenhet för hennes fotter. Och 
der blef bröllop med krokan och hvita, oskuldsfulla tärnor 
och artiga marskalkar, och ungdomen svärmade omkring 
i trädgård och park och hade svårt för att säga godnatt, 
och svårast var det för — bruden.

Och det händer ännu i dag, när hon sitter i' hvar
dagsrummet och hör de jemna, taktmessiga snarkningarna 
från patronen, som hvilar middag på salssoffan, och skym
tar hans rödbrusiga ansigte genom dörren, och fryser 
midt i sol och sommardag vid tanken på hans mycket 
okonstlade ömhetsbetygelser, att fantasien målar en liten 
röd sockenstuga med hvita knutar midt framför en grå 
kyrka med blommor och grönt i koret och ett par unga, 
varma ögon; och hon hör en ung, klangfull röst, som 
säger: »Som jag hör har jag haft den lyckan......... »

Då är det precis som om något skymde för blicken, 
och stilla går hon till sin gamla flickbyrå och tar fram 
en vissnad, halft sönderfallen bukett ur nedersta lådan 
och lutar sin kind mot skrumpnade blad och hviskar: 
»Hvarför kom du aldrig åter?»
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All skuld var hans.

All skuld var hans. Derfor var det också han, som 
skulle lemna det hem, från hvilket friden flytt, och hon, 
som skulle stanna qvar. Hon och barnet.

Hvilket, som år tyngst, att fly som en brottsling 
från det hem man byggt, den hård der man herrskat, 
att gå som en uppsagd tjenare för att aldrig komma åter, 
eller att ensam stanna qvar, som segrare javål, men med 
hela tomheten, med hågkomsterna ännu lifligare från hvad 
som varit, med stolar och bord, med taflor och väggar och 
tusende föremål, som med ens fått röst och ropa: »Mins du! 
Mins du!» ja, hvilket af detta, som år tyngst, det vet en
dast den, som ensam har vigterna för all mensklig sorg.

All skuld var hans. Han hade börjat med att icke 
förstå, och han hade slutat med att förråda henne.

Han var en rik man. Han hade byggt en stor och 
dyrbar villa, och när den var färdig, stod den der den 
stod, lika vacker och prydlig, antingen han var der eller 
inte. Bekostade han blott hvad som fordrades för att 
hålla den vid magt, så låg den lika präktig, inbjudande 
och fraiche på sin holme i sjön, om han kom dit hvar 
dag, som om han dröjde i månader.

Han hade en tafvelsamling, som kostade honom 
mycket pengar. Om han gick och såg på den från 
morgon till qväll eller han sysselsatte sig med den fyra 
gånger om året, så voro färgerna lika klara, Nordenbergs 
fiskargubbe lika väderbiten, de holländska qvinnorna lika 
rena, vackra och prydliga när helst han kom tillbaka, 
och samma milda leende låg qvar på det skrynkliga an- 
sigtet i »Farmors födelsedag» år efter år.

Så hade han också till slut skaffat sig en hustru. 
I kärlekens första, solskensrika vårdagar öfverglänste hon 
allt annat. Villan blef inbjudande som aldrig förr då hon
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såg ut genom dess öppna dörr, vågorna i viken glittrade 
som aldrig tillförne då de sågo på dem gemensamt, men 
de dyra dukarnas klara färger bleknade, då hon, frisk, 
glad, ungdomlig och kärleksfull, steg in i rummet.

Men en älskande qvinna är ett underligt ting. Hon 
är vida besvärligare än en konstsamling, hon är kinkigare 
än en möbel i rococo; hon är ej precis densamma, om 
man går ifran henne en vecka eller två, om man glömmer 
henne en dag, om man försummar henne i fjorton, om man 
tar ett kort farväl och helsar flygtigare än förr då man 
kommer åter. Då mulnar blick och bleknar kind och kyles 
hjerta, och hela den pikanta saken i spetsar och draperier 
och gullskinnssko »förlorar sig» dag från dag.

Af alla vackra och nöjsamma saker, äro derföre 
de vackra qvinnorna de som göra sina égaré mesta be
kymret.

Han älskade henne alltjemnt, älskade henne mer än 
allt det andra vackra han egde, och med själen svek han 
henne egentligen aldrig, men minnena från ett gladt för
flutet logo mer och mer förföriskt ju mera sällan Julia 
log; de drogo honom med magt tillbaka, och han var 
inte bland de naturer som utstaka snäfva gränser för 
njutningsbegäret eller lade vidare märke till när det gled 
öfver på det brottsligas gebit.

Det, som de trångbröstade moralisterna kalla »brotts
ligt». Verlden, den glada, toleranta, men ändå i viss 
man anständiga verlden har, som bekant, två slags mo
ral, en trang, snäft lifskuren för qvinna, och en, litet 
mindre åtsittande och beqvämare, à la paletot, för man.

k örlatelse gafs och togs, en gång och flera gånger. 
Men nu var det slut. Och Julias svåger, som var vice 
häradshöfding och begrep situationens praktiska sida, sade 
att Adolf gifvit henne sådana trumf på hand, att hon sjelf 
kunde diktera vilkoren. Flickan ville hon ha. Förgäfves 
kämpade han för att åtminstone få någon rätt till med-

I
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delande och förbindelse med barnet. Hon var obeveklig 
och han böjde sig. Och det var Julia, som skulle stanna 
i hemmet, och han, som »af ondska och ovilja» skulle 
resa bort. Det fann han sig lättare i. Allt det andra 
blef också som svågern ville.

Men när svågern var rest, tog han flickan på sina 
armar, sköt henne före sig i Julias famn, knäföll, bad 
och besvor henne att ännu en gång förlåta.

För första gången förblef hon kall.
— Förnedra dig inte sjelf, Adolf. Det kunde ga 

det der, ser du, så länge jag ännu var en stackars svag, 
älskande qvinna. Men nu är det slut med det, slut, för
står du.

— Men jag älskar dig ännu, älskar dig kanske högre 
än någonsin. Och ditt hjerta skulle vara dödt för mig? 
Min kärlek var alltså starkare än din ....

Hon log bittert.
— Kanske har jag slösat med min litet mer.
I morgon skulle det ske.
De hade inte talats vid dessa sista dagarna. Han 

hade ständigt velat ha flickan inne hos sig och det hade 
han fått. Julia kunde vänta; hon hade ju framtiden för 
sig. En gång öfverraskade hon sig sjelf med att vekna. 
Det var när hon gick förbi hans dörr och hörde honom 
säga till barnet: »Nu reser pappa bort och blir borta 
mycket, mycket länge, och då skall Laura vara mycket 
lydig och snäll mot mamma».

Hans röst hade darrat vid de sista orden och fått 
denna beslöjade, veka och innerliga klang, som hon kände 
så väl, som ingen annan röst på jorden hade. Det var 
samma tonfall, som hon mindes fran en qväll i trädgar
den derhemma, då han vändt sitt vackra ansigte mot 
henne och frågat: »Och vill du så taga mig sadan jag 
är, Julia, med fel och brist, men också med en kärlek 
sådan ingen annan kan ge dig?»
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»Fel och brist», ja dem hade hon öfversett med; 
men huru hade hans kärlek stått profvet? Tyst, hvad 
var det han lärde barnet derinne?

— När nu pappa blir rest, ska Laura ofta krypa 
upp i mammas knä och kyssa henne och säga: »Mamma, 
hvad gör stackars pappa nu?» Får jag höra om du 
kan det!

—■ Va göl mamma ... nä Lauvla tan inte . . .
— »Mamma, hvad gör stackars pappa nu?»
— »Va gö! mamma ve tackals pappa nu?» Lauvla tant
Det skar i hennes hjerta, och hon måste styrka sig

med att tänka på sin senaste födelsedag, som han inte 
ihagkommit med ett ord eller en smekning, derför att... 
Ja, det hjelpte; hon behöfde blott tänka på huru, efter 
hvad hon nu visste, han tillbringat den aftonen, för att 
bli kall som is.

Kammarjungfrun kom in en stund efteråt.
— Ingeniören frågar om Laura får ligga inne på. 

hans divan i natt?
— Gerna. Tag den tjocka filten med.
Qvällen skred; alla hade gått till hvila. Till Lauras 

lilla bädd hade pappa dragit fram sin jernsäng, tändt 
lampan och låg nu och såg oafvändt på det lilla rosiga 
ansigtet, som log i sömnen, såg på det, som om han 
velat för hela lifvet inprägla i sitt minne hvarje drag deri.

Sista natten under samma tak! Julia mindes den 
första. Genom leende Juniqväll gick färden, snabb som 
en flygt genom sommarsky. Och när de stannade vid 
trappan dernere, då hade han helsat henne välkommen 
med det der veka tonfallet, bakom hvilket man liksom 
hörde hans hjertas darrning. Och då han bar henne 
uppför trappan lutade han sig ned öfver hennes ansigte 
och hviskade: »Kyss mig, annars tror jag att jag dröm
mer!» Hur kunde han sjunka så djupt!

Tyst, der hördes hofslag nere på gården och det
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klappade på köksdörren. Nå, var det något angeläget, 
så fick hon väl veta det. Men minut efter minut, en 
hel halftimme, förgick utan att något hördes af. Det 
hade väl varit ett bud till honom, och tjenstfolket visste 
ju att hvad som rörde den ene af dem numera icke 
angick den andre. Men hon kände sig så märkvärdigt 
orolig, och till sist ringde hon.

— Hvad var det för ett ridande bud, som klappade 
på dernere?

— Jaså ... vi trodde inte frun hade hört det . . . 
det var kusken på Listerum.

— Listerum! Två och en half mil midt i natten... 
Hvad står på?

— Gamla-frun fick slaget i eftermiddags och hon... 
ja, hon är död nu.

Adolfs mor död! Hon, som han älskade så högt, 
hon, som en dag sprang till hennes möte på Listerums 
gård, slog armarna om hennes hals och jublade: »Barn, 
åt ingen lemnade jag honom hellre än åt dig!»

Nå, nu reste han naturligtvis dit först och etter
lysningen bief fördröjd en vecka. Hvad gjorde det! De 
hade lifvet för sig.

Mamma död! Den kära gamla, huru hade hon inte 
skrifvit till Julia och tiggt och bedt för sonen . . . Hade 
sorgen öfver deras olyckliga äktenskap kanske sin del i 
hennes död? Nå, det kom i så fall öfver Adolfs hufvud. 
All skuld var hans.

Hon förstod sig ej sjelf. Allt »hans» var ju dödt 
för henne. Det var ju godt att gumman fått ro. — 
Men det brände som eld i hennes ådror; hon måste upp, 
det var som om man velat qväfva henne.

Julias syster hade dött för ett år sedan. Då hade 
hon gråtit ut i hans famn och han hade varit mera kär
leksfull än på länge och alltid hemma . . . Och nu . . . 
nu led han och de hade inte ett ord för hvarann . . .



ALL SKULD VAR HANS.

Nej, naturligtvis inte.
Men i morgonrock och tofflor stod hon ögonblicket 

•derefter vid hans dörr.
Inte en suck, inte ett ljud.
Tänk om han rest dit midt i natten, och lemnat 

flickan, som kunde falla ned och slå sig förderfvad eller 
bli förskräckt när hon fann sig ensam?

Med sådana orimliga förevändningar tvang hon sig 
att sakta skjuta upp dörren.

Han satt vid skrifbordet med hufvudet lutadt mot 
händerna och blickade oafvändt på de öppna bladen i 
ett album. Hon kände, hvilkas bilderna voro pä de 
bladen : gamla-fruns och unga-fruns, moderns och hennes, 
■de båda, som han på en gång förlorat.

Hvad han såg gammal ut! Det grå håret vid tin
ningarna framträdde skarpt vid lampskenet, pannan var 
fårad och hela hållningen så hjelplös och hopfallen.

Han hade ej hört när dörren sköts upp.
Hon greps af ångest, och det kändes som om hen

nes strupe våldsamt sammansnörts.
Så droppade stora, klara tårar ned utför de magra 

kinderna på albumets blad och han mumlade: »Ensam, 
■ensam ...»

Då — lade sig ett par darrande armar om hans 
hals, och den kalla, hårda stämma, som visat honom bort 
gång på gång, smalt sönder i ett ångestskri:

— Adolf, jag ljög . . . Jag älskar dig . . . älskar 
dig . . . älskar dig!

Då vaknade barnet, reste sig upp på små runda 
armbågar, tittade på dem med blåa, sömndruckna ögon 
■och jollrade:

— Va göl mamma ve tackals pappa nu?

Sigurd, Marie pä “Gyllene hästen“. ii
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Lyckliga menniskor.
Hvarje främling, som gick der förbi, höjde blicken 

mot det hvita, murgrönssmyckade huset, som låg inbäddadt. 
bland rosor och gröna blad, en hel liten tjusande idyll 
midt inne i stadsqvalmet, som väl kastade sitt gatudam 
öfver löfkojorna i rabatten närmast staketet, men sedan 
var vanmägtigt gent emot den prydlighet, frid och ro,, 
som syntes bofasta i det soliga, blomsterbäddade, leende 
hemmet.

Och godt och menniskoälskande och inte alldeles- 
utfattigt för egen del måste den menniskas hjerta vara,, 
som kunde utan afund se det hemmets invånare på 
sommaraftnarna samlade å den vackra glasveranda, som 
tillika var en präktig vinterträdgård, och i stilla, lycklig 
ro samtala, läsa, arbeta, blicka ut på de förbigående, för 
att slutligen, när natten föll på, låsa dörren till och hvila 
ut i sitt Tusculum.

Det var en ståtlig man i sitt lifs September. Det 
grånade håret vid tinningarna, de växande rynkorna vid 
ögonen tydde på höst, men den präktiga hållningen, de 
bruna, blixtrande ögonen och den klangfulla stämman 
voro ännu hvad de voro vid trettio år.

Och så var det en medelålders dam med rika spar 
af en långsamt svinnande fägring, en qvinna, ur hvars 
blåa ögon lyste godhet och kärlek, men öfver hvars hela 
väsen låg något stilla och dämpadt, en helgdagsstämning 
i sommarlördagsqväll.

Mellan dem båda, än ömt lutande sig öfver modrens 
hvilstol, än vänligt spejande i fadrens ögon efter den 
minsta önskan, gick en yngling, som i leende varfröjd 
och ungdomlig lust samlat hop det vackra och vinnande 
hos dem begge två, och hvars mörklockiga hufvud och.
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ranka figur föräldrarnas blickar följde med, om möjligt, 
ännu större ömhet än förr, ty det var första sommaren 
som det kära hufvudet pryddes af den hvita mössan.

Och ingen, som första gången gästade staden, för
summade man att föra förbi Louisero, och ingen, som 
såg det och dess invånare, försummade att, än gladt 
leende, än med en liten suck af missunsamhet, utbrista:

»Hvilka lyckliga menniskor!»
Men när sol gick ned och mannen och sonen reste 

sig och glasdörren låstes och lampan tändes i salen, då 
for der en mörk skiftning öfver fru Almskogs kinder och 
hennes ögon fingo ett ängsligt, bidande uttryck, och så 
fattade en af de två ryggstödet på hennes stol, hvilken 
gick pa sma hjul, som doldes af roben, och förde henne 
ut till matbordet.

Så hade det varit i tolf långa år. Ännu i lifvets 
högsommar, med hjerta och sinnen öppna för dess njut
ningar, vacker och firad, hade hon plötsligt slagits i bojor 
af obotlig lamhet. Hufvud och hjerta voro unga och 
friska ännu, hon följde noga med hvad som hände i 
verlden, mannens och sonens ömhet hade fördubblats, 
men fången var hon i alla fall, utan hjelp kunde hon ej 
förflytta sig en aln, det fanns områden i hemmet, som 
hon förr med trogen, oaflåtlig omsorg öfvervakat, men 
som hon nu visste att hon aldrig skulle återse, som hon 
för alltid måst säga farväl.

Men i sommar kände hon sin ställning mindre svår 
än förr. Hvarje år, som gick, kom henne att bättre 
resignera, och så hade hon som närmaste grannar, som 
hyresgäster i deras egen lilla flygel fått fina, varmhjertade, 
grannlaga menniskor, som hon mycket fästat sig vid, med 
hvilka hon ofta var tillsammans och som aldrig, likt vän
nerna i staden, då de kommo på visit, plågade henne 
med det oföränderliga, under bekymrade miner framsagda:
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»Käraste Louise, hur bära är det nu? Vill der inte: 
komma den allra lilla minsta känsel i benen?»

Det var kaptenskan Hjelmsvärd och hennes intagande, 
tjugosexåriga dotter, som med reducerade tillgångar efter 
mannens och faderns död, dragit sig undan hit och lefde 
stilla och indraget i de fyra rummen i flygeln till direktör 
Almskogs villa.

Men flygeln hade ingen veranda och Almskogs intet 
rigtigt förtroligt umgänge, och så kom det sig att kap
tenskan och fröken med böcker och arbeten snart sutto 
tillsammans med Almskogs hvarenda afton, och allesam
mans kände sig alldeles som en familj.

Och der blef prat och glam och skratt och virtuos- 
messigt utförd pianomusik från det i åratal stängda pia- 
ninot i salongen uti det hvita, murgrönskransade huset, 
och det gafs stunder då fru Almskog alldeles glömde sin 
fångenskap, och med mera öfvertygelse än någonsin 
sade man:

»Hvilka lyckliga menniskor!»
Mins du ännu hurudan den var, den första kärleken? 

Barnslig, reflektionslös, kände ej hinder, ej tid, ej rum. 
Hvad brydde den sig om skillnaden mellan tjugosex år 
och aderton, och att det var flickan som var tjugosex? 
Den fordrade så litet. Den timrade ej hus och byggde 
ej bo. Den lefde på att fingrarna snuddade vid hvar
andra vid sökandet i ett nothäfte, att några rebelliska 
hårstrån kittlade kinden då man båda tittade ut genom 
samma fönster, den existerade i dagar på en nick och 
frossade på ett leende och var så blyg, ack så blyg.

Så stod det till med unga Hjalmar Almskog inom 
fjorton dar. Och fröken Hjelmsvärd, som läst om kärlek 
i många, många par ögon, för att sedan se dem, ett 
efter annat, söka sig »goda partier» bland hennes flick- 
bekanta, hon fann sig road af denne gode, vackre gosses 
naiva dyrkan, af att se huru han, lycklig och ödmjuk,
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kunde följa henne hela förmiddagen i skog och mark 
och vara rädd att komma henne för nära och rodna då 
hennes klädning snuddade vid hans kavaj, medan han 
minst tjugo timmar pa dygnet drömde sig henne sittande 
på hans knä med ansigtet öfverhöljdt af hans glödande 
kyssar. Ty ynglingens första kärlek är mycket kavat 
och företagsam och djerf, bara den unge mannen är all
deles ensam inför väl lästa dörrar, och den kysser och 
smeker och stormar och ber, när han är för sig sjelf i 
villande skog och fullt säker på att den tillbedda befinner 
sig på betryggande afstånd.

Direktör Almskog är i alla afseenden en exemplarisk 
man, men som hyresvärd öfverträffar han sig sjelf. Ve
randa. på flygeln är nu en omöjlighet och man kan ju 
ha den vid stora huset ihop, men en liten balkong växer 
der ut, och väggar tas ner och väggar sättas upp, och 
direktören och fröken välja tapeter, och direktören och 
fröken finna ut hur man skall få ett bra skafferi.

Och på verandan läser man högt, och en dag er
inrar sig direktören att han förr hade en liten svag, men 
rätt hygglig andre-tenor och så sjungas der duetter.

Der fara ej mera så mörka skyar öfver fru Alm- 
skogs ansigte när qvällen faller på och hon erinras om 
sin hjelplöshet då man skall samlas till supén. Stolens 
styre fattas nu ofta af ett par små fasta, hvita flickhän
der och en rosende kind böjer sig ned mot väninnans, 
och fru Almskog smeker det blonda, elflika hufvudet och 
hviskar med ett resigneradt leende: »Här i huset är det 
gästen, som för värdinnan till bordet!»

Men unga Hjalmar kan inte sofva. I studentexamen 
hade han A i matematik, men nu har han börjat försöka 
lägga aderton till tjugosex, och det går inte, ty det är 
han, den s. k. mannen, som är aderton. Han är bara 
en gosse ännu, och redan har hans hjerta vuxit ut dit 
der det vill ega, ej blott älska. Hvad brydde han sig
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om att hon skulle vara fyrtio, när han kunde bygga 
hem! Men hon! För henne är han blott en gosse . . .

Hans tankar äro för många och långa att rymmas 
i det lilla vindsrummet; han måste upp och ut.

Klockan är half tolf, och hennes fönster står ännu 
öppet. Hvad är detta? Hennes röst och pappas röst i 
hviskande samtal ....

Hans första känsla är bara förvåning. Redan ligger 
ett: »Halloh pappa! Har du inte lagt dig än?» på hans 
tunga. Men stämmorna låta så underligt; den ena snyf
tar och den andra ber . . . Han besinnar sig, en mörk 
sky far öfver hans ansigte, och så smyger han åt sidan 
och kryper, varsamt som en ung indian, fram under fön
stret, der två skuggor skymta.

Och rösterna hviska alltjemnt. Hennes röst och 
pappas ....

Då han vid midnatt går upp på sitt rum, är hans 
ansigte grått som aska och hans bröst flämtar. Och då 
han stängt dörren kastar han sig framstupa på bädden 
och gråter som man gråter vid aderton år.

Men på morgonen är adertonäringen man, och ber 
sin far att fa taga plats på en mekanisk verkstad tills 
terminen börjar vid teknologiska institutet. Det vore bra 
för hans studier.

Då han skall resa hänger han länge, länge omkring 
moderns hals. Och länge håller han också pappa i hand, 
och så stammar han till sist:

— Var mycket öm mot mamma, pappa!
— Min käre, käre gosse !

*

Det är litet tomt efter gossen, förstås, men Herre 
Gud, det får man finna sig i; han måste arbeta för sin 
framtid.

Och man samlas på verandan som förr.
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Fasta, hvita, små välformade qvinnohänder gripa 
stadigt i rullstolens styre och skjuta ut den lama, ut bland 
blommor, i solen, i den friska, vederqvickande luften.

Det är en vacker tafla, detta lugna, goda, madonna
lika ansigte mot den röda dynan, och den slanka, fina, 
hvitklädda gestalten der bakom, med sitt unga, ljusa huf- 
vud, som så käckt och fritt blickar ut i den lilla fagra 
blomsterverlden derutanför.

Och ingen främling går der förbi, utan att höja 
blicken mot det hvita, murgrönssmyckade huset i bädden 
-af löf och blommor, och han ser de två, och han ser 
den gamla kaptenskans böjda, hvita hufvud med god
heten skimrande öfver hela det lilla skrumpna ansigtet, 
och den ståtlige mannen med den ännu spänstiga håll
ningen och de blixtrande ögonen, han ser dem samman 
i fridfull ro, och rosor prunka och jasminer dofta, och 
med en längtande, litet afundsam suck mumlar han:

»Hvilka lyckliga menniskor!»

Hur Kjellstorpa-Sara 
stal Ljungsåkra-Ännas fästeman.

(Kalle på Skogen berättar.)

Tre ting ä jämt umöjlia, å dä ä te å bita sej själf 
i näsan, bära vann i ett såll och stänga tjyfvar ute.

Förr i värna hade di trälämmar för fähuset å en 
hasp ve loen å jorpärerna i en graf i åkergäret, å allri 
köm der bört så möcke söm en höna. Nu har di min
ste bönner jarnlämmar å hängelåsar, om di så inte har 
ett hafraskal i bingen, å ändå sa nämdaman, att när
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han i hine veckerna va inne å höllt ting på sällerna i 
Wexiö så satt der tjyfvar i tjyfvahuset så tätt som bi i 
en honingskaka.

Här på trakten har då, förståss, inte kömmet bört 
nåt på tu eller tre år utan Bolsåkrabonnens bagge å 
Ljungsåkra-Annas fästeman.

Öm baggen tror ja hva ja veil, för söm der stektes- 
och brassades inne te skomakarns den veckan han köm 
bört, dä a inte bruklitt bland sämre folk utan ve krest- 
ning eller vigsel eller när en ska ha di gamle i joren. 
Men skomakarns hade färskt mett i rama Trinitatis, å 
deras ongar ginge omkring på sopebacken så stinna som 
flåttar.

Inte för skomakarns ä ett sånt folk, söm stjäl bag
gar för en allmänhet, men Bolsåkrabaggen va en jävel 
te å höppa, å hade nock hoppat in i skomakarns råg 
å gjort ohägn, å så hade herarna, kan veta, i ilskan drämt 
te an så han sömnat, å sen hade skomakarns kärring 
tatt vara på den förgänglia delen.

Fast där ä ingen, söm vet ’et, å dä kan ju hända 
att dä va räfven söm hållet sej framme; å hvar baggen
nu ä, det vet Herren allena. Hvile han i frid!

Men huru Anna i Ljungsåkra messte sin fästeman,
dä vet hvarenda småhere i hela Allbo härat, sa dä kan 
harren låta tröcka när han veil. Han, söm ble stulen,, 
talte -själfver öm ’et när vi geck frå missionsmöte i hin 
veckan.

Jo, dä va skräddare Spjut, gamle husar Spjuts here- 
i Hafratorp, han hade vatt bekanter mä Anna i Ljungsåkra 
i fira år, å glaa ve hvarannra va di söm en gammal 
märr ve ett klöfverlann. Anna va holians grann, stor å. 
dukti och bra fet å röer på käftarna söm en regements- 
mosikant, å Ljungsåkrabonnen hade gett ut ett or, att 
dyner te tre sängar å en gris å en ko å tietusen daler
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kuntant följde fleckan, så att der va tell å mä en rust- 
hållarepajk frå Wislanna, söm frågte på henne ett löst or.

Skräddarn å sin sia va en städad kar mä polisonger 
å läpaskägg å sparbanksbok å stua å gris. Å han hvas- 
ken va grälakti äller tuggade snus, så när han geck på 
körkeväjen mä sin spanskrörkäpp så tittade fleckerna på 
sneske ätter an söm en husarhäst på ett lokomotiv. Dä 
endaste, söm va, så va dä att han va grömt gla ve dä 
våta.

Så en qväll, när Spjut färdat hva han skulle i sy
ningen, så stack han öfver te Ljungsåkra för att fråga 
på Anna hos di gamle, såsom krestelitt å brukelitt ä, 
för dä ä bara tjenstedrängar å knektar å harragårskuskar, 
söm inte ha annat å lita tell än ett grannt ansekte å en 
krokorad trut, söm springer ätter flecker i ängalaerna på 
lördagsqvällarna och gömmer säj bak steckelbärsbuskarne 
för far och mor.

— Ja, vi släpper te gräbban, äss dä ä Guss velje, 
sa bå bonnen å moran.

— Ja, ja’ veil inte tetas mä di gamle, utan söm dt 
säjer så bler dä, töckte Anna.

— Hur snart kunnen I fly mäj gräbban å dä hon 
ska ha mä sej? sa skräddarn.

—- Ja, koen, hon ska ha, ä tidd tess i slutet på 
näste måne, å grisen godt i orning, å bykt ä här. Får 
vi ha na öfver pärsättningen så kan hon flöttja te dej i 
sjunne vecka, fast dä bler mett oppe i kornvåren, töckte 
Ljungsåkrabonnen.

A sen ble der ett alloh mä bläck å skrifvedon, för 
hvasken bonnen eller Anna hade stunner å resa mä te 
presten, utan di skulle ge sett skreftliga jako dertell, så 
skulle skräddarn sen sjeif ta ut jusning.

Sen, näste freda, to skräddarn på tåget, för körke- 
harren bodde två stationer längre opp på banan, för dä 
va ett stort pasterat. Och knappt hade han stiet på
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banevagnen förr än han feck si ett stort, klakt qvennfolk 
i doffelkappa å sammetssjalett mä spetsar på, å många 
knyten ikring säj. Så värst Späder va hon inte, men 
ett utmärkt rejält fruntimmer så hon ut för å va’.

Bantåget hade inte väl begynt å gå, innan hon 
jemkade säj intell an och sa:

— Ä dä inte mäster Spjut i Kryckebo, ja åker 
ijemte?

-—■ Jo, för allan den del, dä stämmer, men hocken 
ä hon, om ja får va så näsviser? töckte skräddarn.

— Frågan ä fri. Jo, mett namn ä Kjellstorpa-Johans 
Gustafs Sara, fast ja nu bor ve stationen i —a, å ja 
kände genast igen an på far hans, söm tjente för vårt 
rusthåll.

— Körs ja, ja har sett Sara på Mohade marken,, 
dä hågsar ja nu.

— Äss dä inte vore så skammelitt å ett ensammet 
frumtemmer å bju på stärkt, så skulle ja spandera en syp, 
för ja har just vatt i Alfvesta å skaffat lite te en bjud
ning, vi ska ha på sönda, sa Sara.

—- Inte bler brännevinet sämmer för dä bjuss å en 
vacker flecka, mente skräddarn å smilade.

— Å d’ä allt lort mä vackerheten nu för tien, men 
här ä flaskan i alla fall, sa Sara.

Å skräddarn, han to sej ett bäljanne i putellen, söm 
en kalf, söm inte sett bötta på två dar, å harskade sej 
å torrade sej om munnen å sa:

— Da gått brännevin han har, Widman i Alfvesta, 
söm Sara bjur på.

— Ja, men hva hundan ska vi setta å gratulera 
hinannra för, söm ändå ä från samma pasterat ! töckte Sara.

— Ja, dä förstår säj, att nock skulle ja ble grömt 
glaer, äss ja finga sia du te dej, mente Spjut.

-— Dä ska vi ha en halfver på, sa Sara å flydde 
honom flaskan.
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Han satte putellen te munstöcket en gång te och 
tapade tell ett tag så dä klunkade långt ner i kungs- 
Ihättan på skräddarn å så sa han:

— Men då ska du drecka mej te.
Så torrade han flaskehålet mä tröjefliken.
— Sett inte å slit opp putellen! Fast en ä en 

gammal gräbba så dör en väl inte ändå äss dä smakar 
lite karavändt, sa Sara å röckte flaskan te säj.

—- A, karavändt, dä ska dä smaka på nimmare vis, 
sa skräddarn, söm va bleen djerfver å dä våta, å slo 
ärmen om lifvet å kösste henne mett på munnen, för di 
va, kan veta, ensamma i banevagnen.

— Vet du inte hut, skräddare! hveskade Sara å 
grinade ätter mer.

— Hut går hem, töckte skräddarn å ga na en smut- 
ring te.

— Där ä kringler i själen. En vinner inte ble så 
arger på dej, söm en skulle, hveskade Sara.

—• Ä körkeharren hemma ve denne tien på daen? 
Du bor ju näst intell, sa Spjut.

— Jobevars. Hva ska du hos presten?
— Hm . . . hm ... Jo, skam te säjannes så ä dä 

öm jusning . . .
—• Tvi sicken rackare! Å ja söm trodde du va 

rekti ungkar, illfänades Sara.
Men skräddarn va bleen vier å syparna å dro fram 

papperen å viste henne.
— Dä va ett djädrans skrifveri när barnongar ska 

gefta sej. Ja gefter mej då, Gualöf, själfver äss ja veil, 
fast ja bor i farstukammarn hos bror min.

Rätt söm dä va så stannte tåget, å skräddarn te 
å samla hop papperen å ta ajöss.

— Va inte så förhärdade hasbränder, sa Sara. Presten 
flyer inte i luften på en halftimme. Hjelp mäj å bära 
knytena hem te mett, så bjur ja på en kaffegök.
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Hon bodde rart i farstukammarn hos bror sin, Sara. 
Å mens kaffet kokte geck hon å styrde å dro ut alla 
sjeffanjerslårderna och satte kistelocket pa halfspänn mot 
lerkalocket, så att en såg en odrågeli mängd raä särkar 
å qvennfolkaböxer å snytnäsdukar å alla di slag, å selke- 
sjalar å klänningar så lårderna rent pöste. I kistelerken 
lå tre små böcker i ställning söm Valdenströms minste.

— Ä dä Guss or? frågte skräddarn å stack ner 
näfven.

— Nej, Gu tröste mej, d’ä inte annat än sparbanks- 
böcker, suckade Sara.

—• Dä jordiska ska en heller inte förakta, töckte 
skräddarn å la ner böckerna.

— Spjut lelle, va snäll å titta ätter äss du tror di 
räknat tresserna rätt på banken, ba Sara.

Tvi för den svarte! Dä va ett djädrans fruntimmer. 
Der va sextusen daler på hvar bok, å när han skulle 
lägga ner dom feck han fingrarna i en inteckning på 
fjortantusen daler.

Nu va kaffet färdit, å hjartat ren kockade i Spjut 
när hon satte fram en liten åderkålongsflaska mä den 
brunaste kunjak en kan vella si.

— Du har mön äjendom, du Sara, sa Spjut å slo 
ut en slump på fatet te svalnings.

— Å lort, möt voro synn å säja att dä ä, men dä 
kan va bekömmersamt nock för ett ensammet fruntemmer; 
men ja har inte vela tatt hvecken skråe som helst.

— Nä, nu får ja tacka för go fägnad. Nu får ja 
löf te presten, töckte skräddarn.

Då begynte hon te å storlipa å kunne inte drecka 
ut påtåren, utan den satte hon ner pa gölfvet te katten 
å sa:

— Ja vet inte hur vuret dä ä, men när ja tänker 
på att du ska gefta däj mä en annan, så ä de rent söm 
ja velie köfvas.
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Där va ju ett hjärta i skräddarn mä, å när han sâ 
na så lessen, å tänkte på all den goe fägnaden, så va 
han inte menska te å låta bli å ta na på knäet å väla 
lite löst mä henne.

— Gi f—n å gå te presten i da. Ja skulle ble den 
snällaste qvenna i hela Allbo, äss du toe mäj! hveskade 
Sara å gnidde sej oppåt an söm en katt oppåt en 
spisakäpp.

-—• Gu ska veta att dä ä en frestelse, sa skräddarn 
ä tittade åt kistan, men Ljungsåkrabonnen bler rent för
bannad å så ... . å så . . . ä du allt lite te åren . . .

— Män ja har faret väl i all min ti å allri ligget 
sjuker. Der finns inte blemma på min kröpp så stor 
söm ett knappanålshute, å ja bler i alla fulla fall inte 
mer än nie å tretti ve meckelsmesse, snöftade gräbban.

Ä så geck hon å haspade dörren å satte på kokarn 
te en ny gök.

Hva i all värdens ti velie skräddarn göra! Hon 
krokade inte opp förr än di skulle gå å ta ut jusning 
säj emällan.

Hans lifsverk.
Det var en stor och präktig yllefabrik. Två gånger 

hide husen rifvits ned från grunden, allt efter som affären 
invecklade sig, och byggts upp större, solidare, ändamåls- 
enligare, med nya maskiner.

— Nu, mor, har jag fått en ny maskin, med hvilken 
två man göra samma arbete, som sju förut, kunde fabrikör
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Nyman säga till sin fru, som höll af honom och sökte 
intressera sig för hans arbete, men ändå aldrig' rigtigt 
kunde »följa med» hans sträfvanden och beräkningar.

— Men, käre Anders, så säger du jemnt, och ändå 
ökas personalen år från år. Du började med femton 
man och nu har du sjuttio, svarade fru Karolina helt 
beskedligt.

Då såg herr Anders på henne, som man ser på ett 
litet barn, för hvilket det ej lönar sig att närmare ut
veckla en sak, skrattade och gick ut igen till sin kära 
musik: de pickande spindlar och surrande hjul.

Under det arbetspersonalen mer än fyrdubblats hade 
produktionen tjugodubblats, det var hela saken.

Naturligtvis gladde det Anders Nyman, att vinst
kontot svällde för hvarje bokslut och att han längesedan 
var millionär, men tio gånger mera gladdes han åt arbetets 
regelbundna, utmärkta gång, åt åsynen af det lilla sam
hälle han skapat, åt de präktiga fabrikssalarna, de goda, 
väl ventilerade arbetarbostäderna, åt sina profryttares trium
fer, åt den väl makadamiserade fabriksgatan, åt det stolta 
ljudet af ånghvisslan, som hvarje morgon kallade sjuttio 
arbetare till verksamhet.

Penningen värderade han, men sitt lifsverk älskade han.
Dernere i dalen, der verkstäderna nu lågo, der hade 

för femtio år sedan varit ett bofälligt färgeri med otätt 
torftak, med två gesäller, som söpo, och en liten blek, 
mager gosse, som svalt och fick stryk.

Gossen var Anders Nyman.
Sen hade det gått uppför, segt, oemotståndligt, steg 

för steg. Det lilla hvita, luggade hufvudet lärde sig räkna 
och kalkylera, den skrämda, späda stämman lärde sig 
befalla och göra sig åtlydd, det magra, insjunkna bröstet 
höjde och höjde sig tills Wasakraschanen satt derpå.

Och i ån växte dammar och i dalen hus, och på 
samma plats der den lilla kitteln, som utgjorde det gamla
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tärgeriets stoltaste inventarium, en gång puttrade, der 
andades nu med djupa, tunga andetag en tjugo-hästars- 
loko mobil.

Anders Nyman högmodades inte, det hade han rakt 
inte tid med, så oaflåtligt, så outtröttligt höll han i med 
sitt hårda arbete; men någon gång då han unnade sig att 
stanna och andas ut och mäta sin skapelse med blicken, 
log han sjelf at dess kraftiga växt och förstod knappast 
huru allt gått till.

Vid ett af dessa tillfällen tog han sig hustru. Att 
förälska sig i henne hade han inte haft tid med; men 
han tog den bästa, vackraste och fattigaste flicka han 
i hast kunde få fatt i, ty det tyckte han han kunde 
kosta på sig. Och han hade tur då som alltid. Ej 
heller hon älskade honom, da hon svor det inför presten, 
men det var en ärlig qvinna utan skrymsla och vank i 
hjertat, och ingen af dem hade haft någon annan kär, 
och aren gingo, och sa funno de, utan att veta huru 
det egentligen gått till, att de ej mera skulle kunna 
lefva utan hvarann, att de vunnit hvarandra så helt och 
fast, som någonsin den häftigaste ungdomskärlek kan skänka 
man och qvinna åt hvarann.

Då skymtade det fram för dem båda, huru hård 
och glädjelös deras barndom och ungdom varit, huru lif- 
vet väl äfven var skyldigt dem en smula sol och glädje 
och lycka; och så tänkte de tankar om att dra sig till
baka med ett godt kapital, att lefva för hvarandra och 
för gossen och flickan, som Gud skänkt dem.

Men allt mera sällan komm o de tankarna åter. 
Anders Nymans lifsverk spann in honom allt hårdare och 
hårdare i de tusenfaldiga intressenas nät; rastlöst skyn
dade han framåt med utvecklingen af sin skapelse, och 
då makans sorgsna, frågande ögon för hans inre syn 
skymtade fram mellan honom och hufvudbokens blad, 
eller en istadig tanke skenade bort från maskiner och
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lagerrum till hans älskade sma, da jagade han obarm- 
hertigt undan allt sådant med ett otaligt: »Sedan, sedan, 
när jag får tid!»

Att hans hustru under tiden skrumpnade af till en 
gumma, det märkte han inte; han sag henne alltjemnt 
med kärlekens ögon, vacker som pa bröllopsdagen. Om 
några år skulle de börja lefva för hvarandra, skulle resa 
ut och se verlden och glädjas och ta igen den ungdom, 
som de aldrig egt.

Att hans eget hår blef grått och hans panna fårad, 
märkte han ej, då kraften och energin alltjemnt voro 
desamma. Sedan, sedan skulle äfven han njuta af lifvet.

Men när en främmande man kom och tog hans dotter, 
som han visserligen alltid ömt älskat, men aldrig haft tid 
att sysselsätta sig med, som växt upp under hans ögon 
såsom en främmande qvinna, den han föga kände och 
inte förstod, då häpnade han. Var denna ljufva, sköna 
företeelse, hvars behagfulla väsen oemotståndligt drog alla 
intill sig, hon, den rodnande bruden i sin hvita drägt, 
var hon hans barn? Hade han gått till samma bord 
som hon, hvilat under samma tak som hon i tjugo år 
och aldrig gifvit sig tid med henne, aldrig lärt känna 
henne? Ja, egentligen kunde han säga att han aldrig 
ens med vakna, öppna, uppmärksamma ögon sett denna 
varelse, som kysst honom till helsning morgon och afton 
i tjugo år. Och nu var det för sent, nu kastade hon 
sig gråtande, leende, öfverlycklig in i vagnen, i armarna 
på en man, som såg henne första gången för sex må
nader sedan. Han hade bättre användt sin tid!

Och nu for hon bort för att ej mera återkomma 
utom på korta besök; nu for vagnen ut genom porten, 
nedåt fabriksgatan.

Fabriken! Ah, den kände han bättre, till hvarje 
vinkel och vrå, hvarje axel och hjul! Vänta . . . kunde 
inte utvexlingen der vid de nya, stora tyska stolarna



HANS LIFSVERK. 177

göras mera effektiv? Det borde . . . och medan hans 
barn i sommarnatt for längre och längre bort från för
äldrahemmet, satt Anders Nyman, ifrig, kraftfull, ung på 
nytt, med glänsande ögon och leende mun, och räknade 
och ritade för sin kära fabrik.

När sonen, som var flera år yngre än dottern, tagit 
sin studentexamen, skulle han börja egna sina krafter åt 
faderns verk. Först gå och auskultera ett år, så resa 
utomlands och studera yrket, och så skulle de arbeta 
tillsammans. Honom skulle Anders Nyman ega helt och 
fullt, de skulle sträfva jemnsides, den unga kraften växa, 
allt efter som den gamla slappades, och intresset, hän- 
gifvenheten, omsorgen gå öfver från det gamla hjertat 
till det unga.

Och Nyman junior tog sin studentexamen med glans, 
och kom hem och var dyster och föll sin far om halsen 
och grät och sade, att om han ej fick bli läkare, dit 
hela hans håg och alla hans anlag pekade, då funnes 
för honom ingen mera glädje på jorden.

Han fick det, men då var det som om Anders 
Nymans kärlek för fabriken kylts af med ens. Han syntes 
der inte på tre dar, och när han sen kom åter ned på 
kontoret och skött undan det angelägnaste af hvad per
sonalen der inte fått verkställa på egen hand, och åter 
grep pennan, var det för att i klara, raska drag kasta 
ut planen till ett aktiebolag, som skulle öfvertaga allt
sammans, och der Anders Nyman blott skulle ega fjerde
delen af aktierna och en plats i styrelsen. Och så skulle 
mamma och han flytta till hufvudstaden, der de hade 
bada barnen, och lefva för hvarandra och ta igen allt, 
som fått stå efter af familjelifvets glädje.

Hans maka log och grät och slog armarna om hans 
hals och snyftade ut vid hans bröst den nära trettiåra 
sorg, hon kännt öfver att de fingo vara så litet för 
hvarann, att lifsverket alltid ställt sig som en mörk skugga 
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mellan dem och lifsglädjen. Och barnen jublade, och r 
morgon skulle aktieinbjudningen skickas till tryckeriet.

Då kom posten just som man satt vid kaffebordet, 
och med den underrättelsen, att ett kapitalstarkt bolag 
höll på att bildas i den närbelägna köpingen för upp
rättande af en yllefabrik af modernaste konstruktion under 
ledning af en ung, skicklig fackman, som grundligt stu
derat yrket utomlands samt hoppades med framgång 
kunna konkurrera med den gamla Nymanska fabriken.

Anders Nyman reste sig och rättade på sig så att 
han blef ett par goda tum högre än i hvardagslag. 
Hans ögon brunno och underläppen fick ett hårdt, obe
vekligt drag, när han sade:

— Det blir ingen hvila af för mig, mamma lilla. 
När så fint storfrämmande väntas till orten, fordrar höflig- 
heten att gamle Anders Nyman stannar hemma och’ 
sjelf tar emot.

Och gamle Nyman tog emot sitt främmande så att 
det nya bolaget stupade på femte året af sin verksamhet,, 
men äfven sedan var det som om det der tillämnade 
aktiebolaget för gamla fabriken aldrig varit nämndt.

Anders Nyman blef fem och sjuttio år, och på allra’ 
sista tiden vågade ingen mer tala med honom om att 
slå sig i ro; han var blifven så retlig, den gamle.

Så en dag fick han en slagattack nere i spinneriet 
och måste bäras upp. Provinsialläkaren återkallade honom 
till lifvet, den öfverhängande faran för ögonblicket var 
afvärjd, och följande morgon kom den eftertelegraferade 
sonen, numera en af hufvudstadens mest framstående 
läkare. Han brast i gråt när han undersökt fadrens- 
tillstånd.

•—- Nu är det icke mera sonen, som ber, nu är 
det läkaren, som hotar med dåden, om ej pappa söker 
hvila, sade han.

Det blef en hård strid, men vid dess slut var fa-
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briken förmånligt såld och de gamle Nymans bosatta i 
samma hus som barnen uppe i Stockholm. När de flyt
tade in tog gubben sin maka i famn och sade:

— Länge dröjde det, mamma, kanske allt för länge, 
men nu skola vi ändtligen lefva helt och hållet för oss 
sjelfve och barnen, den tid, som står oss åter.

Men det var för besynnerligt; de båda gamle, som 
älskade hvarann så högt, hade just ingenting att säga 
hvarandra. Hela lifvet igenom hade deras samtal vid 
måltiderna och under de korta hvilostunderna rört sig om 
fabriken, yllemarknaden och arbetarne. Nu var det all
deles för sent att börja på med något annat; barnbarnen 
förstås, men det var också allt.

Plötsligt gjorde pappa en resa, ingen visste hvart; 
men verkmästarens gosse dernere vid gamla fabriken 
hade en morgon sett en vagn hålla på vägen och gamle 
fabrikören, mycket äldre och hvitare i hufvudet än när 
han flyttade, stå lutad mot grinden till fabriksgatan. Och 
när ånghvisslan på slaget sex kallade till arbete, hade 
gamle fabrikören först lyftat på hatten, som gamla bönder 
bruka när de höra kyrkoklockorna ringa samman, och så 
hade han brustit i gråt . . .

En afton några dagar derefter satt farfar så obe
gripligt stilla, då Lill-Anders, sonsonen, kom på besök 
och genast stormade in i farfars rum.

■— Farfar sofver! hviskade den lille när han kom 
utsmygande på tå.

Men då man såg efter var det den sömnen, från 
hvilken man vaknar ofvan stjernorna.

Och barnen och mågen och sonhustrun kommo och 
gräto med gamla mamma, och farfar bragtes i säng, till 
rigtig, rigtig hvila.

— Nej se, hvad är det för papper, han hållit på 
med här? utropade mågen då han såg åt skrifbordet.

Det var två papper: det ena ett artigt bref från
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fabrikens nye égaré, som förklarade sig icke vilja sälja 
fabriken åter till herr Nyman ens mot sjuttiofemtusen 
kronors avance, det andra en prydligt skrifven, redig, 
klar och allsidig plan af gamle farfars hand till en stor, 
ny, modem och med nutidens allra yppersta tekniska 
hjelpmedel försedd yllefabrik, som med sin konkurrens 
skulle krossa den gamla, Anders Nymans lifsverk.

Eriks Olas Johannes, söm va gla ve en 
mamesäll.

(Kalle på Skogen berättar.)

Toseta herar å toseta gräbber har ja sitt mönna i 
min da, å herar å gräbber, söm vatt toseta ätter hinannra, 
har ja mä sitt, men allri så toseter here, söm Eriks Olas 
Johannes i Applamo, för han va toseter ätter en mamesäll.

Johannes va bå grann å qveckställd te å va å sämre 
folk, å fast hans far inte hade mer än en fjäring å hy- 
betek på den, å di va fem sösken, så vet ja halfgårds- 
gräbber, söm inte va rädda för å hålla sej te ’an på 
danselekar å bönemöten å missionsauktioner.

Men så när körkeharren gefte bort sin yngsta te 
en handlare i Göteborg å prestafrun va bleen gammal å 
skralti, så to di dit en hushållsmamesäll frå Stockholm, 
ja inte redit frå Stockholm, förstås, utan frå Linköping, 
frå en harragår tu eller tre mil frå själfve staen va hon.

Den feck Eriks Olas Johannes si när han va oppe 
i köket mä en half kalf te körkeharren för dä han hade 
krestnat en liten åt deras lejegräbba, söm kommet i 
olöcka för en kopperal. Å sen sa Ola i Applamoen att
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han inte försto sej mer på heren än en so förstår sej på 
när dä ä sönda, för han va alldeles frå vettet.

Menskan va förstås bå grann å rödfyrig i synen å 
fet å rask i sin gerning, så att vår harre hade ingen skull 
va henne anbelangar, men »hvar i sett stånn», sa rackarn 
te presten, å så va hon nära ve di tretti, å Johannes en 
ongdomspajk på nittan år å hade inte äxerat.

Först gjore han sej te å glömma skynket, söm han 
hade hatt kalfven i, för han skulle få äranne te presta- 
gåren en gång te. Sen ga han inte mor sin nån lefvan- 
nes ro, innan hon vände te en sötost, söm han feck gå 
dit mä. A då ble han, kan veta, bjudder på två doppe- 
koppar å en släter, som mamesällen sjelf flydde honom 
i näfven, å han glömde te å ta socker å spekade ut 
grädden på breckan, för han va inte kröpp te å ta öjena 
frå menskan, så gla va han ve na.

Sen köpte han en smörtrelling å en qvenna i byen 
å geck å ba prestafruen hålla te godo. Då ble der ny 
spandering å te sist korn körkeharren å ga an en rök- 
segar å sa:

— Ja’ ser att harren klappar kraftigt på dett hjarta, 
min käre Johannes. Nu ska du va snäll å inte stå nå
den imot i den tiden du sökt varder, sa körkeharren.

När sen presten va utgången å mamesällen kom å 
skulle hälla i en kaffehalfva, så strök Johannes henne ett 
tag på handleen, stella å varligt, söm en tar åt benet 
på en häst, som ä illak å sko, å sa:

— Harre Gu, en töcken liten lener näfve, mame
sällen har.

Då ble hon röer i synen å grinade å slo te an på 
fingrarna. Men Johannes va likafullt glaare för dä därna 
än om han ligget på ärmen på en rusthållaregräbba en 
half sönda, å när mamesällen geck ut, passade han på 
å sa te köksan — han har sjelf talt om ’et, så ljuer han 
så ljuer ja — jo så sa han te köksan:
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— Mamesäll ä allt utå en fasligt hög famelja?
-—- Ja, hennas far ä djurläkare.
—- Kors i Jessu namn! sa Johannes å geck derifrå 

med tungt hjarta.
A derhemma gjorde han allt hva toset va, röktade 

märren mä koskrapan å öste heler hafre te stutarna i 
stället för te fölsingen. A ve korkan geck han sina kro
kar så han bara skulle få si na.

— Gack inte å gör dej te ett spektakel, sa ja te 
Johannes. Hon äxmerar dej inte för fyra styfver. Annat 
vore dä äss du vore riker, men fattiga bönner å sinta
kor å bladlösa knifvar utan skaft ä föga i värde, sa ja.

Men han snyggade te sej å satte på sej rutiga lös- 
kravar å mansjätter mä mekanisker knäppedon, å mor 
hans feck slå i stärkelse när hon tvättade hans förhänge, 
å ett bälgaspel köpte han, å sto ve leet å klirpade på
om söndasqvällarna å la hutet på sne å så ut som en
höna i halfdagningen.

Så en söndasqväll geck han fatt mamesällen å orgel- 
nisten, som va ute å spasserade.

— Ja får väl inte den höga äran å lägga följe? 
tötte Johannes.

— Kronans lannsväg ä för alla, folk som fä, sa 
orgelnisten, men mamesällen hon bara frynte.

Johannes han sa nåra or om hafrasäen å om predi
kan å om torrvädret å körkeharrens store tjur, men när 
di inte svarte, så lötte han på hättan å to gonatt.

-— Hur hundan har den därne bonnalunsen bekan
tat sej mä Emelie? sa orgelnisten.

Dä hörde Johannes, fast dä va inte meningen, å dä 
stack homen söm ett spjut i brystet. Bå att orgelnisten, 
som inte va annat än backstuhere född, feck säja »Emelie», 
å att han sjelfver skulle skällas för bonnaluns.

Daen ätter mötte ja an körkeklädder mett på mån- 
dasförmeddan, å då talte han om alltihop för mej å att
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han ligget å gråtet hele natten, för vi va läsekam- 
rater.

— A hvart ska du nu som längst? sa ja.
— Jo, nu, ta mej hundan, Kalle lelle, ska ja te sta’n 

å ble antingen harre äller tiggare, för bonnaluns vell ja 
inte va, å går dä mej väl, så händer dä ja bjur ett bud 
på mamesällen i tidens fullbordan, tötte Johannes.

— Då bler allt mamesällen holians te åren, mente ja.
— Ja gir fan om hon så bier di femti, för hon ä 

-dä enda qvennfolk ja veil ve, sa Johannes.
— Löcka te! sa ja å flydde an dosan mä matsnu

set te en afskessbjärl.
•— Ble inte onner, Kalle lelle, men när en tänker 

på harraexamen, så får en lägga bort å bjärla, tötte 
Johannes.

Han begynte som bodräng, å på tre år klef han 
te bokhållare, å när sen patronen konkursade hade Johan
nes gjort sej så känder mä di store å tatt harraexamen 
på en klubb, di kallar, å fått ett sånt förtroanne, så han 
kunne skafta borg å ta botiken sjelfver. Sen har ja läset 
i blaet, att han blett valider te bå ett å ett annat i staen, 
å han går i pels om vintern å mä solparasoll om som- 
marn, å äss en inte precis vet ’et, kan en allri tro att 
han ä kommen å sämre folk.

— Kom å gack mä in på kantoret te min Johannes, 
■sa Annersas Eriks Ola, far hans, sist vi va i staen.

— En kan väl inte ble mer än utkörder, sa ja.
När vi ste in på kantoret följde Johannes ut en grömt 

finer harr, å när han följt an ut i botiken slo han homen 
i ryggen och sa:

— Ja, ajöss mä dej!
— Nu tar välan fan dej, Johannes, söm sir så te 

sjelfve härasshöfdingen, tötte Annersas Eriks Ola.
— Far lelle, vi ä dubrörar, sier då Johannes å 

grinar.
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Å så talte han om att han ä stassallsmäkti, di kal
lar, å setter i betselkammaren, der di gör stans skulder, 
å att han blett valider te å va en lektor på Stockholms 
kongeliga körkemöte å vatt bjudder te landshöfdingens 
tu eller tre gånger.

Då va dä lögn ja vannt å styra mej länger, utan 
ja bockade mej å sa:

— Ja törs väl inte va så näseviser å fråga herr 
hannlingspatronen hur dä ble mä den däringa mamesällen, 
söm han va så grömt gla ve i sin simpla ongdom?

Då slår han te ett grin å säjer:
—- Tjocka mamsell Emelie i prestagåren! Hå hå hål 

Ja dä vete fan, min käre Kalle.
Men så ble han allvarsammer å lägger dä te:
— Ja nu ger ja henne hundan; men kors liaväl, 

hade inte den fluddan vatt, så hade ja väl gått å tittat 
ett par stutar i bakännen på Applamoen än i da. Där 
sir en i alla fulla fall kärlekens magt hos menskan, tötte 
Johannes.
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”Godt kamratskap.”

Läroverksadjunkten Axel Holm talade allvarligt och 
filosofiskt med telegraffröken Jenny Berg.

— Da så vådligt fånigt, dä har fröken mycke rätt 
i, att en karl och ett fruntimmer inte kan akta och hålla 
af hvarandra, utan att dä nödvändigt ska bli kärlek af.

— Jo Gu bevars, om hon ä hans mormor eller 
faster eller gamla barnpiga, ser jag inga hinder .... inföll 
extralärare Bergström, som smugit sig på dem utan att 
de märkt det.

— Här finns personer utan grannlagenhet, anmärkte 
Jenny Berg.

— Låt oss gå ut på strandpromenaden, så man 
far va’ i fred, föreslog doktor Holm.

Och der ute på strandvägen kommo Holm och Jenny 
öfverens om att det emellan en ung man och en ung 
qvinna kan mycket väl existera ett fast och innerligt, ett 
varmt och kamratlikt förhållande, som bara skulle för- 
derfvas af att hon lagade hans strumpor och läte kalla 
sig »mamma» af hans skrofulösa afkomma.

Doktor Holm var förtjust och utbrast:
•—- Blif min vän och kamrat, utan erotik och slisk 

och dumheter, fröken Berg! Af de varmare förhållanden, 
jag hittills haft i lifvet, ha de med män alltid bjudit på
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för mycken punsch och de med qvinnor på för många 
kyssar. Ack, hvad det skulle kännas skönt och upp
friskande att stå i ett sundt, lugnt och vänligt förhållande 
till en qvinna som ni!

— Utan punsch och kyssar, föreslog fröken Jenny 
skrattande.

— Ah se der träffade ni just den rätta tonen! 
En vanlig flicka skulle inte våga skämta om så heliga ting.

De gåfvo hvarandra handen på »godt kamratskap» 
utan slisk och romantik, utan punsch och kyssar, de voro 
jemt tillsammans och folk sa’ naturligtvis att de voro så 
förlofvade de kunde bli. Då berättade Holm, till kla
rande af situationen, alltihop för extralärare Bergström, 
som sa:

— Inte för jag kan begripa hvad punschen och 
kyssarna gjort för ondt här i verlden, men det kan ju 
hända att det der är ett nytt sätt att odla qvinnan, som 
ingen kunnat hitta på i 6,000 år. Lycka till, gamle 
gosse! Men om en af er gifter sig?

— Jag ämnar aldrig gifta mig och hon . . . Skulle 
man då inte kunna ha gifta väninnor?

— Jo, Gudbevars, i Frankrike lär det vara mycket 
vanligt.

— Hut Bergström!
Stan var liten, alla hade reda på hvarandra, de 

liksom snobbade med sin vänskap, och en bankkassör, 
som ämnat fria till fröken Berg, sökte transport till en 
annan stad, der han ännu lefver med krossadt hjerta, 
hustru och nio barn.

På en bal på stadshuset trängde sig fröken Berg 
utan karl vid armkroken fram till bålarna, tog ett glas 
och sa så alla menskor hörde det:

— Finner doktor Holm oss kanske tillräckligt be
kanta att lägga bort titlarna?

— Tack Jenny!
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Alldeles som två herrar. Vådligt stiligt!
En stund derefter gick han fram till henne och sa:

•—■ Ska vi dansa en polka tillsammans?
— Hm . . . jag tycker det är så löjligt att vi . . . 

men hvarför inte i alla fall.
Aldrig ha ett par goda kamrater dansat bättre ihop.
— Hör du Holm, hvarför bjuder du inte lika gerna 

upp migl grinade extralärare Bergström.
— Derföre att du är klumpig och rör dig oskönt 

och att det skulle väcka uppståndelse bland sällskapet.
Da de promenerade förbi Holms dörr, kunde han

säga:
— Stig inom och drag några bloss på en cigarett, 

Jenny!
— Tack! sa hon, enkelt och naturligt som om han 

tagit upp hennes näsduk.
— De stå der, sa han och nickade åt rakspegeln 

då de kommo in i rummet. Att bugande bjuda henne 
en, kunde aldrig komma i fråga.

Sedan sutto de vid hvar sin sida om ett fönsterbord 
och pratade och tittade utåt gatan.

— Usch så hon bär sig åt! sa den andra telegraf
fröken.

— Stil i det der i alla fall, sa en gammal major, 
som var ungkarl och varit alldeles gruflig med fruntimmer 
i sina yngre dar.

Hvad de talade om? Ja, de talade om allting, lite- 
ratur, skön konst, lifvets och dödens gåtor, om hvar hon 
köpte sitt linne (för han hade blifvit lurad sist han re
kryterade sitt skjortförråd, och ville ha en bra adress) 
och om att hon skulle ge honom massage i hans krass
liga knä (för der fanns ingen promoverad läkeknådare i 
hele sta’n.) Men mest talade de om det löjliga i kurtis 
och kärlek och att en stark karls hjerta kan klappa fortare 
vid åsynen af en kjol.
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— Flickan är ju söt och snäll, fast lite emancipe- 
rad; gift dig med henne och gå inte som ett spektakel 
för både Gud och menniskor! sa kamraterna på skol
gården till Axel Holm.

— Jag vill inte förstöra vårt vänliga förhållande, sa 
Holmen.

— Karlen har min själ rätt, mumlade en gammal 
lektor i naturvetenskap, som hade det hett derhemma. 
När jag bara tänker på hur rigtigt hygglig Camilla var 
innan jag friade ....

Om en tid blef Holm så underlig. Inte att hans 
vänskap för Jenny svalnade, snarare tvärtom, men han 
gömde cigarretterna och tog hem Ruster Ausbruch och 
bakelser och visade planschverk och satt inte stilla och 
ordentligt på sin stol, utan stod och hängde öfver Jenny 
med hufvudet tätt intill hennes, när han pekade och be- 
skref, för att hon skulle få allting rigtigt klart för sig.

— Snälla Axel, gå och sätt dig och ansträng inte 
ditt sjuka knä, sa telegrafifröken.

En qväll, när han följde henne hem från teatern 
råkade han att något häftigt trycka hennes arm.

— Halkade du? ropade Jenny,
Så fick hon sex månaders förordnande i en annan 

stad. Den dagen hon for ertappade sig Holm med att 
ligga på sin chaislongue med hennes fotografi i handen 
och ett par stora tårar i ögonen. »Lille käcke kamrat!» 
suckade han och for smekande med handen öfver bilden.

Midt på tiden måste han resa till starn der hon 
vikarierade och språka litet med henne om den nyut
komna literaturen och höra om hon öfvade sig med sin 
fiol. Lungt och lidelsefritt som ett par goda kamrater.

På byrån tjenstgjorde samtidigt med Jenny en ung 
assistent, vacker karl med små svarta mustascher och ett 
par varma ögon. Holm fann denne unge man idiotisk, 
inbilsk och vedervärdig; han förvånade sig öfver att Jenny
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tillät honom resonnera och skämta med sig. »Den drum- 
meln kurtiserar dig ju helt öppet», murrade han.

— Stackars vän, hvad går åt dig? Du är bestämdt 
sjuk. Res genast hem och lägg dig och drick fläderthé, 
sa fröken Jenny med innerligt deltagande.

De sex månaderna voro slut och Holm stod på 
jernvägsperrongen och tog mot sin lilla kamrat.

—- Nå, Gudskelol ! Detta har varit en förfärlig tid 
för sinne och hjer . . .

— Na, nu börja vi väl med knät i morgon igen?
—• Nej tack, det .. . det vill jag inte.
— Men Axel, har du då inte förtroende för mig 

att jag kan?
— Jo bevars, men . . . det är bra nu, och för resten 

sa vill jag det inte. Jag tycker inte om att du ska nypa 
i mina ben.

— Ar du rent fnoskig, karl!
— Nå, Jenny, hvad erfar. .. jag menar hur känns 

det att komma hit och . . . och träffas igen.
— J°> jag är så hungrig så jag kan dö. Adjö med 

dig så länge.
Och åter sutto de vid hans fönster åt gatan, och 

åter visade han nya planschverk och åter kom hans huf- 
vud helt nära, ack så nära hennes ljusa, guldskimrande hår. 
Plötsligt fattades han som af svindel, han darrade i hela 
kroppen, han såg millioner stjernor och en strålande sol 
för sina ögon, och så böjde han sig ännu ett par tum 
och — tryckte sina läppar mot de glänsande flätorna.

Men då ska ni se blef den lille kamraten topp ra
sande, stampade och skrek och frågade hvad detta skulle 
betyda och hvad slags tankar han omgifvit henne med, 
under det hon, snällt och förtroendefullt, helsat på honom 
som på en rigtig flickbekant, en god kamrat!

Han stammade något om att han inte mådde bra, 
att det susat sa underligt i hufve t hela dagen, att den
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animala magnetismen ä ett otyg, som inte ens de star
kaste själar kunna alldeles frigöra sig ifrån och att han 
»aldrig skulle göra så mer».

Efter någon tid blef allt som förut och den der 
episoden betraktades blott som en underlig yttring af ett 
plötsligt illamående, men telegraffröken fick nagot nervöst 
i sitt sätt och magistern magrade och fick rynkor vid 
ögonbrynen.

Så gick han ut en qväll och promenerade med 
telegraffröken och sa att i hans lif förestod en vigtig för
ändring, som han dock hoppades inte skulle inverka på 
deras vänskap.

Det hoppades hon också, men ville veta hvad 
det var.

— Jag ämnar gifta mig, Jenny.
— Gi .. . gi . . . gifta dig... .
— Ja, Jenny, men vår vänskap, vårt kamratskap 

skola inte förlora något derpå. Maka och vänninna skola 
trifvas godt ihop utan afund och svartsjuka. Vi skola 
ha så ....

(Hon hade bleknat af utan att han märkt det i 
skymningen, och nu segnade hon ned, under det ögonen, 
stora och förskräckta, stirrade på honom.)

— .... trefligt tillsammans, ty det — är just med 
dig, lille kamrat, jag vill gifta mig, om jag bara får. Det 
har varit en svår tid detta, och jag visste inte rigtigt 
hvar jag hade dig, men nu vet jag det. Men hvarför 
gråter du, lille kamrat?

— Jo . . . Axel ... ja' . . . ja’ skäms så förskräckligt 
öfver att vi skulle gå och bära oss åt precis . . . precis 
som alla andra.

— Ja visst ä’ det förargligt, det ä’ det visst det .. .
— Men nu ser du att det inte går, Axel, så nu 

vill du väl aldrig mer försöka med vänskap med frun
timmer?
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— Asch, när man är gift, kära du, då är det helt 
annat, då är det inte farligt.

—• Kanske har du rätt, hviskade Jenny drömmande. 
Afven jag tror det. Jag tror nog att jag skulle kunna 
ha en liten smula vänskap för den der stackars telegraf- 
assisten . . .

— Och jag tror att han får smörj om han någon
sin mer kommer inför mina ögon!

Här herrskapet Byqvist skaffade sig 
betjent.

Gud hade varit med herrskapet Byqvist så att de 
nu hade öfver en half million, fast både herré och fru 
till att börja med varit små fattiga barn med trasiga
skodon och utan absolut visshet om sina tre mål om
dagen.

Och de hade blifvit mellan femtio och sextio år 
och hade hvarken kräfta, magsår, hjertlidande eller något 
annat i den vägen, som ibland förmörkar rikemans lycka 
och fördystrar hans lif, utan de åto mycket och godt
och sofvo lugnt och hade goda samveten, ty gynsamma 
omständigheter hade gjort, att rikedomen kommit ändå, 
utan att patron Byqvist behöft möda sig med några större 
kanaljerier.

En snäll och hygglig son, som nu nästan ensam
skötte affären, hade de, och två vackra, stora, något mer 
än tjugoåriga flickor, flickor med ljusbrunt hår och runda 
lemmar, finhyllta, milda, goda flickor, flickor, som voro 
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friska och snygga och badade hvar vecka och togo kalla 
afrifningar om morgnarna, så att när man stod eller satt 
bredvid dem så doftade de som nygräddade hvetebullar 
eller ett större kärl med färsk grädde eller något annat 
rent och godt och ljuft, som ni sjelfva kunna hitta på.

Herrskapet Byqvist hade sålunda, skulle man tycka, 
fullt upp af livad verlden kallar lycka, helst ledamotskap 
i stationssamhällets municipalstyrelse och direktörskap i 
med smärre ångslup farbar kanalled om 34 fots bredd 
och 3,400 fots längd gaf herr Byqvist skälig visshet om 
vasen i sinom tid.

Men så på våren efter ett år då både spannmålen, 
svinen och trävirket gått ofantligt bra och omsättningen 
i butiken äfven stigit, gjorde herr Byqvist ett bokslut, 
som visade en årsvinst af kronor 63,711,55.

Vid middagen skickades Kristine ned i källaren efter 
en butelj champagne, som tömdes i djupaste hvardagslag 
midt i rama Trinitatis, och vid kaffet öfverlade herr och 
fru Byqvist om den absoluta nödvändigheten af att, med 
husets nuvarande ställning, vidtaga någon åtgärd, som all
deles afgörande, på en gång och för alltid skiljde famil
jen på ett i ögonen fallande sätt från allt annat folk i 
Strandholma. Icke så att man skulle draga sig undan 
från sina gamla vänner. Tvärtom, det skulle just utgöra 
sjelfva bouqueten på glädjen att glänsa inför sitt umgänge, 
utan blott så att man gjorde något, som ingen menniska 
i Strandholma eller på tre mils omkrets kunde göra efter.

Bygga ett palats? — Det var ju redan beslutadt, 
men det kunde af vissa skäl ej bli färdigt förrän om 
tre år.

Göra en middag, der champagnen vore det billigaste 
vinet, mellanrätterna fyra och alla vegetabilier minst sex 
månader tidigare än man kunde få dem här i landet? 
— Asch, det hade man redan gjort; stationsinspektorens 
fru gnodde i sig färsk sparris vid jultiden, utan att reflek-
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tera, och när Strandholmaborna blefvo lite på dürren 
tyckte de att allt vin var utmärkt godt.

— Ja har ’et! sa fru Byqvist, gick efter en tidning 
och läste med lindrigt skälfvande stämma:

En duglig betjent och van taffeltäckare med vackraste 
betyg, deribland ett elfvaårigt från grefligt hus, söker, till följd 
af dödsfall, ny plats i finare familj. Reflekterande torde godhets- 
fullt sända bref märkt »Pålitlig» poste restante Esperöd.

— Den du, Johannes! sa fru Byqvist.
— Hm . . . ja, nog skulle det imponera på brackorna 

alltid, sa pappa.
— O så förtjusande stiligt. Ett vackert livré ska 

han, förstås, ha, sa’ flickorna.
— Han finge god tid att emellanåt hjelpa till i pack

huset, anmärkte Byqvist junior.
Om en halftimme satt man med hvar sin penna i 

hand. Flickorna skrefvo efter modejournaler med livréer 
pa, Byqvist junior skref till Sporrong efter en priskurant 
på knappar m. m. och pappa sjelf skref till »Pålitlig, 
poste restante, Esperöd».

— Gud låte honom inte redan vara upptagen! 
suckade fröken Emmy.

Den enda, som inte skref, var mamma. Hon gick 
i stället på bygatan och spatserade med stationsinspek- 
torskan.

— Kära du, snart blir det en stor förändring i vårt 
hus, sa’ fru Byqvist.

— Nej, hvad säger du! Nå, det ska bli intressant. 
Förlåt, söta du, jag måste hem till Edvard, sa stations- 
inspektorskan och blef som om hon fått en raket i under
kjolen.

Men Edvard fick inte se henne på tre timmar, för 
hon »sprang inom» i hvarje hus i Strandholma och ropade: 
»En af flickorna Byqvist är förlofvad, en af flickorna
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Byqvist är förlofvad! Jag har det från modem sjelf i 
förtäckta ord».

Hvarpå platsens unge, hygglige och framåtsträfvande 
jernhandlare, som älskade fröken Emmy Byqvist betyd
ligt mycket mer än sitt eget lif, fattades af alla tviflets 
och svartsjukans qval och började damma och putsa på 
sin revolverhylla.

»Pålitlig» var dess bättre inte upptagen. Han stod 
att få för lumpna 400 kronor per år. »Det är ju inte 
mer än bokhållaren har dernere», anmärkte herr Byqvist.

När »Pålitlig» kom till stationen och frågade efter 
herr grosshandlare Byqvists hus, stötte Strandholmafruarna. 
som gingo på perrongen, hvarandra i sidorna och sa:

— Nä si ni, svärfadern kommer förut för att ori
entera sig.

— Att ingen af Byqvistens är nere och möter vid 
station?

— Kära ni, dä ska va så kasché, så kasché, sa 
stationsinspektorskan.

När det en stund efteråt ringde på herrskapet By
qvists tamburdörr, öppnade fröken Louise sjelf och neg 
vackert då hon såg en äldre, mycket fin och distinguerad 
herre i cylinder och grå polisonger, och sa:

— Hvem har jag den äran . . .?
— Inte så högtidligt, lilla barn! Vi ska bli kam

rater. Säg åt herrskapet att nu är Jonsson kommen, sa 
»Pålitlig» och pillade nedlåtande fröken Louise under 
hakan.

•— Mamma . . . Jons . . . herr Jonsson är kommen! 
ropade Louise rent förbryllad inåt salen.

Visst hade mamma varit i stora städer och sett 
både hofmästare och vaktmästare, som sett ut som stats
råd, men när nu »Pålitlig» alias Jonsson stod der, ståtlig 
och bugande, i hennes egen tambur, tappade hon helt
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och hållet koncepterna, räckte honom sin lilla feta hand, 
gjorde en artig reverens och sa:

— Mycket välkommen herr Jons . . . Jonsson vill 
jag säga. Måtte Jonsson komma att trifvas i vårt enk . . . 
hm ... i vårt hem !

— Tackar allra ödmjukast, hennes nåd! När jag 
bara får veta mina åligganden så . . .

— Jaha . . . Joho ... ja det vill säga vi ä inte kin
kiga alls, min man och jag. Bara Jonsson börjar på och 
gör . . . och gör precis som i ett rigtigt bättre hus, så 
går det nog. Jonssons rum . . .

—- Mamma, mamma . . .
Det var fröken Louise, som slet och ryckte i mor 

sin sa att hon måste följa henne in i serveringsrummet.
•— Mamma, det går aldrig an med den der lilla 

skrubben bredvid kontoret. Vi måste låta honom bo 
bredvid pappas rum.

— Ja, jag är rädd för ’et, Aldrig trodde jag han 
var så ståtlig. Hörde du han sa »hennes nåd»? Det ska 
knäcka Cederlundskan och Brovalls med.

Det var inte utan att äfven både fröken Emmy och 
pappa sjelf kände sig litet ryckta ur gängorna när de 
fingo se Jonsson. Den ende, som inte lät imponera på 
sig, var Byqvist junior. Han var ett barn af den nya 
tiden, vice, ordförande i ortens filial af Föreningen mot 
lifsmedelstullar och förbluffades just inte af någonting.

— De der tunnorna skola vara inrullade i maga
sinet före middag! beordrade han kort och godt när 
Jonsson kom att gå förbi butikdörren.

—- Som herr grosshandlaren befaller! svarade Jonsson 
och blottade ödmjukt sitt hufvud.

Om en timme kom han åter.
—- Herr grosshandlare!
— Hvad är det?
— Tunnorna äro på sin plats.
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— Det är bra.
— Karlen, som flyttat dem, begär trettio öre . . .
Det knäckte Byqvist junior så stor och lång han 

var. Förvånad tittade han upp på far sins betjent oeh 
räknade till honom en tjugofemöring och en femöring.

— Tackar ödmjukast, herr grosshandlare!
När middagstiden, hvilken högtiden till prydnad fram

flyttats från klockan 2 till 4, nalkades, befann sig allt
sammans herrskapet i salongen strax intill matsalen.

■— Gå upp på ert rum, flickor, och du Johannes 
ner på kontoret, så skall Jonsson få säga ifrån att det 
är serveradt.

— Men Märta lilla, kan vi inte så godt gå in med 
detsamma? Jag är hungrig som en varg, jemrade sig 
pappa.

— Johannes, ska du betala 400 kronor om året för 
att gå till bordet efter klocka som en skomakare?

När Jonsson kom åter från flickornas rum, bugade 
han sig och anmälde:

— Fröknarna voro ej klädda ännu, hennes nåd.
— Har ni tagit en afrifning, flickor? sa mamma då 

flickorna strax derpå dansade in i salen.
— Nä—ä . . .?
—• Men Jonsson sa . . . hm . . . med ens stod sam

manhanget klart för fru Byqvist: Jonsson var van vid att 
damerna gjorde toilett till middagen. Hon höll på att 
skämmas ögonen ur sig.

Man satt och tittade på hvarann och tuggade och 
åt, ingen sade just något; det elfvaåriga grefliga betygets 
tryckande tyngd hvilade rent af förkrossande öfver denna 
lilla, annars så trefna och lyckliga krets. Man var rysligt 
rädd att bära sig tokigt åt på något vis.

— Jag ber om förlåtelse hennes nåd. Jag har ännu 
inte fått nyckeln till vinkällaren. Kanske kammarjungfrun 
serverar vinet i dag?
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Fru By q vist ringde. Helst skulle hon velat sjunka 
genom golfvet.

— Tag upp rödvin, Kristine!
•— Båa två putellerna äller bara den ene?
Fru Byqvist höll på att brista i gråt.
Jonsson serverade vinet med ett så lidande uttryck 

öfver sina nobla drag, som om det varit hans eget hjerte
blod.

— Jag ber ödmjukast om förlåtelse, hennes nåd! 
Fullständig källartemperatur. Men det skall aldrig hända 
mera.

Men väl serverad blef man, och knappast hade 
plättarna och syltet slunkit ned, innan Jonsson satte ett 
brinnande ljus framför hvardera af herrarna Byqvist.

— Hvad tror mamma han nu ämnar hitta på? 
hviskade Emmy andäktigt.

—• Det vet jag rakt inte, mitt barn.
— Troligtvis cigaretter, hviskade Byqvist junior, som 

varit mest ute i stora verlden af familjen.
Och så var det. Lyckligtvis fanns der cigaretter i 

pappas rum, annars hade man fått skämmas en gång till.
När man reste sig från bordet, fann man att dess 

nöjen räckt precis fem qvart. Kristine brukade ge dem, 
hvad de skulle ha, på tjugo minuter.

Jonsson slog ljudlöst men ostentativt upp båda dör
rarna till salongen och drog sig ödmjukt tillbaka bredvid 
serveringsbordet, der han ställde sig i posityr som en 
kröningshäst.

Alla kände att han väntade något af dem, men 
hvad?

Pappa bjöd artigt armen åt mamma och förde henne 
högtidligt in i salongen, invaggande sig i hoppet att det 
blott var detta, som Jonsson fordrade af dem.

Ja, Gud vet.
Efter kaffet telefonerade pappa hop ett litet spel-
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sällskap. Bara två bord; det fanns inte mer rigtigt ur- 
styft folk i Strandholma. »Det är för att bekanta oss 
med den nye svärfarn», sa’ allihop.

När de kommo och klefvo på i salongen fanns ingen 
svärfar der, men genom dörren till patrons rum skymtade 
en ståtlig, äldre herre, som med allvar och värdighet 
ordnade spelborden.

— Den nye slägtingen har fort gjort sig hemma
stadd, sa gästerna och stötte på hvarandra. Dä va tjyf- 
vingen hva han ser nobel ut.

När de sen skulle in och dra om sittningen, stod 
den främmande herrn och ordnade på toddybrickan och 
låddes om ingenting. Då gjorde allihop halt vid dörren, 
sågo förebrående på Byqvist och hviskade:

— Presentera oss!
— Mer selters, Jonsson! kommenderade Byqvist 

tvärsäkert, och då Jonsson gick och alla stirrade på värden 
i stum förvåning, sa denne helt vårdslöst: Dä där ä en 
ny betjent ja skaffat mej. De satans pigäscherna ta lifvet 
å en mä sitt slarf.

Sen gick alltihop bra till sjukronorskonjaken började 
verka och garfvare Barkbom skrek:

— Nej så djäklar i min talg satt inte kungen sjelf 
fjerde hos Petter!

Då hoppade Jonsson till som stungen af en orm 
och såg på sin husbonde med ett så bedjande och för- 
skrämdt uttryck att de skämdes allihop.

Vid supén blef doktorn himlaarg, för då han efter 
gammal god enkel sed rotade omkring i burkarna och 
assietterna med samma gaffel, den han ömsevis stack i 
munnen, kom Jonsson artigt bugande och lade fram tre 
nya smörgåsgafflar.

I köket satt Kristine och grät för det hon ej längre 
var betrodd att passa upp.
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Och mamma blef betänksam då Jonsson frågade 
efter sköljkoppar att skölja mun och tvätta fingrar i.

Och när ölet serverades på glaskanna så man inte 
såg hvilken sort man fick i sig sa’ Stinsen:

—- Hör du Byqvist, hva ä dä här för satans dum
heter.

Och allihop tyckte att det inte var så trefligt till 
Byqvistens som vanligt, fast visst ingen kunde klaga på 
uppassningen.

På middagståget dagen derpå for Jonsson alias 
»Pålitlig» alias svärfarn till Byqvistens med en hederlig 
godtgörelse på fickan för sin mistade plats. I kupén 
träffade han en gammal vän, en hofmästare på ett grann- 
gods i Skåne intill der Jonsson passat grefvar i elfva år. 
För honom öppnade den tjenstledige sitt hjerta och slöt:

— Det var enkla men snälla menniskor, frikostiga, 
fäst utan uppfostran; men hade jag fått stanna, skulle 
jag nog gjort folk af dem med tiden.

Hvad fruarna säga klockan ett på natten.

■— Nej, nu få vi, min själ, lof att gå hem, åtmin
stone jag för min del, sa rådman Bergbom när han slutat 
sin tredje toddy på stadskällaren och såg på sitt stora, 
fäderneärfda guldur och fann att det visade half tio.

—• Ja ja, det lider på tiden, tyckte fabrikör Bengtsson 
och tog åt ringklockan.

— Kors för tusan ! Jag har glömt. . . skrek lille 
häradshöfding Palm och rusade upp.
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■— .... att det inte är du. som är herre derhemma, 
ifyllde borgmästare Lugnbom (civilstånd: ungkarl) spefullt.

— Ja, nu gå vi. Låt oss dela upp det här, afgjorde 
häradsskrifvare Troberg och knäppte hop rocken.

— De ha nya, stora humrar derinne på matsalssidan, 
anmärkte borgmästaren i förbigående, men såg ut som 
Mefistofeles när han börja’ språka med Fausten.

— Ä . . .ä’ di från Uddevalla? frågade Bergbom, 
hvars ögon började lysa.

— Precis. Kommo med morgontåget. Några ut
märkta gäss ha de också fått fatt i, och di steker dem 
bra, det kan icke nekas, sa Lugnbom och såg full af 
fan ut.

— Nå, det ginge då . . . hm . . . ginge då som ett 
nafs . . . men sen gå vi genast, sa Palmen.

Men det blef inte så genast. Hin sjelf hade farit 
i borgmästaren. Han sa att en »lycklig händelse» hade 
händt honom, och med anledning deraf kom der två 
Sparkling hoch till humrarna. Och när gåsen kom på 
bordet erinrade sig fabrikör Bengtsson att det på dagen 
var sjutton och tre avarts år sen han löste borgarbref i 
sta’n, och så kom der tre Pommery see.

Och kaffe m. m.
Då var borgmästaren nöjd och log ett otäckt leende, 

sådant endast afgrundsandar, falskspelare och halfgamla 
ungkarlar kunna åstadkomma det.

— Nå, gossar, hvad tror ni fruarna säga nu när ni 
kommer hem? sa han.

— »Go afton!» säger min, och jag beklagar henne 
om hon sägar ett knyst mer, grymtade brukspatron Al
strand och såg myndig ut.

Man visste att brukspatronen var hvad man kallar 
»herre i sitt hus» och att fru Alstrand lefde ett sorgligt 
lif, hvarför svaret just från det hållet gjorde t. o. m. 
borgmästaren allvarsam för ett ögonblick.
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— Ja, »hvad di säger», inföll lille häradshöfding 
Palm, di säger i alla händelser inte hvad ni, dumma 
ungkarlar, inbilla er, och många stackare säga inte ett 
dugg. Men vi, som sitta här, bruka ju inte ofta vara 
ute och sudda och derför, när det händer, så . . .

—... så får ni en sparlakanslexa, som räcker till 
dagningen, skrattade Lugnbom.

— Intel Visst inte. Det der är bara sådant, som 
idiotiska ungkarlar och ungkarlsförfattare hitta på. För 
min del tror jag, att legenden om sparlakanslexan i form 
af ett bestraffande, förebrående, långvarigt qvinligt ordflöde 
är en myt, och att den åtminstone bland nutidens qvin- 
nor sällan eller aldrig förekommer. Men, det förstås, de 
ha andra sätt . . . suckade rådman Bergbom.

— Bravo! Hur gör din då? Skål Bergbom! sa 
borgmästarn.

— Hm . . . det är inte precis vackert mot Lina... 
men si hon har ett minne, som är rent horribelt. När 
jag nu kommer så der mot ett-tiden så har hon, förstås, 
släckt och ligger och sofver eller låtsas sofva. Och när 
jag kommer in tänder hon ljus och helsar vänligt och ser 
god och glad ut och frågar om jag haft roligt och säger att 
det fägnar henne. Och så, när hon förkrossat mig med 
all sin godhet och jag har kommit omkull, så reser hon 
sig på armbågen och ser mig in i ögonen, ja tvärt ige
nom mig, och så ser hon på klockan och hviskar:

— Kommer du ihåg, Albert, hvad det är för en 
dag, som just nyss ingått?

Jag skäms förstås och svarar att jag nog har alldeles 
klart för mig att det just då i draget skall vara en stor 
jubel-, högtids- och bemärkelsedag för oss, men att jag 
i alla fall skulle vara henne tacksam, om hon bara ville 
säga . . .

Och då är det antingen vår bröllops- eller förlofnings- 
dag eller årsdagen af den dag hon såg mig första



204 SVAD DRV ADN A SAGA KLOCKAN ETT PÄ NATTEN.

gången eller hennes pappas dödsdag eller vår äldste lille 
döde gosses födelsedag eller hennes namnsdag (hon har 
sju namn, som alla stå i almanackan) eller något annat 
i den vägen. »O, den tiden, Albert! O, hvad du älskade 
mig då!» hviskar hon och smeker mig, och jag känner 
mig som den uslaste varelse i verlden, som i min ned
righet börjat en sådan dag med att komma hem från 
krogen.

— Ha ha ha! Skål Bergbom lille! Skål för den 
snart ingående nya dagens ännu okända betydelse!

— Då ä min värre, sa’ fabrikör Bengtsson. Hon 
rår inte föret, men hon är så rysligt rädd och orolig 
så. När jag nu kommer hem så sitter hon i salen och 
läser olyckshändelser i alla våra tidningar, och då jag 
sätter nyckeln i tamburdörren springer hon ut och slår 
armarna om halsen på mig och snyftar:

— Tackad vare Gud att jag har dig åter, Jonas! 
Har ingenting ledsamt händt dig?

Jag frågar hvad som egentligen skulle ha händt, 
och säger att det plågar mig att inte kunna gå ut en 
qväll utan att bli ansedd för både rånad och mördad.

Då lutar hon hufvudet mot mitt bröst och gråter 
och säger :

— Förlåt mig, Jonas! Du får inte vara hård mot 
mig. Du är din egen herre och går och kommer när
du behagar. Har jag någonsin sagt ett ord om det?
Men så länge mitt hjärta klappar, skall ingen hindra mig 
att vaka och bedja medan du är ute, bedja att Gud må 
beskydda dig i både kända och okända faror, och efter 
ångestfulla timmar sända dig åter till mig och barnen 
med lif och lemmar i behåll . . .

När hon hunnit dit, brukar svärmor, som bor hos 
oss, titta in i salsdörren i stubb och nattröja och säga:

— God morgon, käre Jonas! Der ser du, barn, att
Gud styr allt till det bästa ändå! Der har du honom ju
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åter. Tack för dropparna Jonas! Jag fick inte tacka dig 
i går. Gud välsigne er barn!

— Stackars Jonas! Det är att vara infamt påpassad. 
Hur vore det om du toge en stor olycksfallsförsäkring 
och gåfve dem att roa sig med? Skål, gossar, för att 
vännen Jonas kommer helbregda hem från det här kalaset!

— Min gumma lutar åt det praktiska, sa härads- 
skrifvare Troberg. Hon blir hvarken sentimental eller tror 
att jag brutit nacken af mig för det dröjer lite. Hon 
är sjelfva vänligheten och frågar om jag hört af något 
nytt, när jag kommer. Och allt ihop går fint och bra 
tills vi släcka ljusen. Då börjar hon:

— Det var sant, till Kaufmanns ha de fått in nya 
kappor nu. Jag måste ha mig en, innan alla de verkligt 
snygga bli utplockade. Du vet att min gamla är tre år. 
Smörräkningen kom i går qväll. Det står ömkligt till 
med barnens skodon. Johan, Maria och Kalle få lof 
ha nya, till August kanske vi kan lappa. Emma bad 
om tjugo kronor på sin lön. Mattan under salsbordet 
måste omkantas. Det är syster Annas namnsdag i mor
gon. Till Janssons finns rigtigt fina hellinnenäsdukar till 
bara sju och femti dussinet. Det behöfver Anna. Och 
så är kaffet slut.

Säger jag då, att jag inte är säker på att jag har 
pengar inne till allt det der på en gång, så ligger hon 
först tyst en lång stund, sen far hennes lilla feta hand 
smekande öfver mitt ansigte i mörkret och så säger hon:

•— Vet du hvad jag tänker på, Gustaf?
Jag klappar henne och säger att jag är verkligt ledsen 

öfver att jag inte vet det. Och då drar hon en djup 
suck och säger med rörd stämma:

•—-Jo, Gustaf, jag tänker på huru lyckligt det 
skulle varit om du fått en hustru, som, bättre än jag 
stackare, förmått fängsla ditt intresse och göra hemmet 
inbjudande. Då skulle du inte behöfva söka förströelser
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utomhus, som ju alltid kosta lite. Nej, Gustaf, inte så! 
Tro inte jag missunnar dig att komma ut en smula! Jag 
förstår att du behöfver det. Men barnen börja bli så 
stora att de reflektera, och när de små stackarna gå i 
trasiga skor . . . Ack, Gustaf, huru hårdt är icke lifvet!

— Skål för fru Troberg! sa borgmästaren, i henne 
har en finansminister gått förlorad; hon skulle klämt fram 
slantarna ur andra kammaren. Nu är det Palmens tur. 
Din lille blide engel har väl gråtit handfatet fullt nu när 
du kommer!

.—. Hut Lugnbom! Nej, vet ni, det värsta är med 
en hustru, som inte säger ett dugg. När jag nu kommer 
på min gata så lyser det genom springan vid rullgardi
nen i sängkammaren och jag ser hennes lilla kära hufvud 
i det skenet i den springan. Men hon tror inte att jag 
tittat upp. När jag så stiger in i sängkammaren vid 
ett-tiden så är der mörkt och Laura ligger och andas 
med jemna, tunga andetag och låtsar att hon sofver. På 
morgonen 1er hon gladt som en engel och säger: »Du 
kom visst inte förrän vid tiotiden i går qväll? Jag sof 
så godt så jag hörde dig inte.» Och så har hon vakat 
hela tiden och stått en halftimme vid fönstret klockan 
ett! Hon tror att hon ska ställa mig tillfreds på det 
viset, men hon förkrossar mig i stället, min själ gör hon 
så. Och på morgonen håller hon tyst i huset som i 
en graf och så har hon sillsallad och hummerburk och 
rostadt bröd till frukosten. Och på qvällen tänder hon 
i kronan och spelar och sjunger alla mina favoritbitar 
och har gräddvåfflor till kaffet och pratar och skrattar 
och fladdrar omkring mig som en liten tjusande fé. Men 
hvar gång jag närmar mig tamburdörren så rent af blek
nar hon, fast hon är för stolt att be mig stanna hemma, 
om jag så sprunge ut hvarenda qväll.

— Och gråter och lipar aldrig?
— Aldrig.



SVAD FRTJARNA SÄGA KLOCKAN ETT PÅ NATTEN. 207

— Hm, hm, sa borgmästarn och tog sig en djup 
klunk och tappade bort den spefulla minen.

— Det här var ett eländigt, jolmigt babbel röt 
kapten Svan. Ar man inte en fri, sjelfständig menniska, 
fast man är gift! Jag går när jag vill och kommer när 
jag kan, och aldrig visar min Julia en sur min. »Hvad 
hon säger?» Hon säger: »Go qväll!» och så säger hon: 
»Har du haft roligt.-1» och sa säger hon: »Godnatt, Janne 
lille!» och för resten inte ett dugg. Ofta rent af ber 
hon mig ga ut och skaffa mig en smula förströelse och 
säger att det begriper hon jag måste ha. Se det är 
qvinnan i sin fullkomlighet. Men nu ska hon, min själ, 
också ha mig hemma inom tio minuter.

Och sa gick han ensam, före de andra.
Och alla prisade kaptenskan Svan.
Men borgmästarn han bara ruskade på hufvudet 

och sa:
Hade jag blifvit gift med en sådan mamsell så 

skulle jag gått hem för tre timmar sedan och tittat efter 
hvad fan hon haft för sig efter hon velat ha mig ur 
huset.

Och han yfdes af sin frihet och sjelfständighet.
Men tio månader derefter var han gift med ett frun

timmer, som, när han kom hem tre qvart på elfva e. m. 
fran en bolagsstämma, hade riglat sängkammardörren och
lagt ut filt och kudde och »Arndts sanna kristendom»
och ett ovettigt bref på salssoffan.

Och der påträffades han, rädd och ödmjuk, följande 
morgon af sin piga, som var frälsningssoldat och berättade 
att hon bedt för honom hela natten.
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Brefstilar, fraser 
och häfcLvunna uttryckssätt.

När ett par väldiga kämpar förr i verlden törnat 
ihop tillräckligt kraftigt, och ingendera af dem gått sön
der i betänkligare grad än att några häftplastersremsor 
kunde nödtorfteligen hålla kroppen tillsamman, sa brukade 
de ingå s. k. fostbrödralag, dela ljuft och ledt, försvara 
hvarann i lif och död och hafva allt gemensamt, utom 
fästmö, hvilken de i stället stundom ärfde efter hvarandra.

Detta var den gamla tidens brorskål, och fosterbro
dern var ens »bäste broder».

När för vanfrejdande brott ännu ostraffade bättie 
herrar af ungefär samma bildningsgrad och samhällsställ
ning nu för tiden varit tillsamman 7 à 8 gånger, stundom 
2 à 3, säger den äldre eller förnämligare af dem:

»Det skulle smickra mig att få göra närmare be
kantskap.»

Eller:
»Kan inte vi få lägga bort titlarna?» (Äfven om 

den ene är bara lustresande och den andre f. d. badgäst, 
så att de just inga vidare titlar ha att lägga bort.)

Elier:
»Tillåtes det. . . hm ... att föreslå ett närmande . . . 

hm . . . .»
Eller:

»Vi, som ä så gamla bekanta . . . hä hä hä . . . tack 
ska du ha!»

Eller:
»Kan inte vi ta och spotta hvarandra i synen!» 

Eller :
»Anse mig inte för oförskämd ...»
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Eller:
»Får jag säga bror?»

Eller:
»Hva ska vi gå å skälla på hvarandra för?»

Eller:
»Ja’, som ä en sån gammal djäfvel . . .»

Eller:
»Hur gammal ä egentligen kamrern? Jaså, ja då 

törs ja’ inte.»
Hvarpå glasen stöta i hop, fingrarna aftorkas på 

bordduken, händer skakas och derefter kraftigt dunkas på 
motpartens frackrygg, der sedan kalfaktor, piga, betjent, 
syster, moder eller en arm, förtryckt maka får stå och suga 
punschfläckar och gno och borsta en half dag.

Hvarje på slikt sätt vunnen tillökning i slägten kallas 
»bäste broder». Detta humaniserar sällskapslifvet och för
mildrar umgängston och brefstil. Man skrifver:

»Bäste broder!
I all vänlighet får jag underätta dig, att om du ej 

på något sätt kan laga, att jag blir fullt betäckt för mitt 
lilla tillgodohafvande i din konkurs, så kommer jag, med 
anledning af gjorda upptäckter angående ditt sätt att
sköta aftärer, att under någon tid försätta dig inom lås
och bom. Din tillgifne

A. Petterson».
Eller:

»Heders bror!
Att jag är din bäste vän det vet du, och att jag 

skulle vilja gå genom elden och våga mitt lif för dig, 
hoppas jag du heller inte tviflar på, men rädda dig 
från den omnämnda skandalen medels lån af 25 kr. kan 
jag tyvärr inte, ty jag har haft stora utlägg just nu 
i höst. Din trofaste

Anders J.»
Sigurd, Marie på “Gyllene Hästen“. 14
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För en menska, som börjar tvifla på sina medmen- 
niskors respekt, är posttimman en särdeles hugsvalande 
stund. Man får då svart på hvitt på så mycken »hög
aktning», »utmärkt aktning» och »särdeles aktning» att 
en premièrminister ofta får reda sig med mindre.

Hur många gånger under lifvets varma vårdagar 
skrifver man inte till flickor, som man håller af: »Evigt 
din August, Jakob eller Johannes» ! Aldrig komma de 
och ta några stycken af en för det.

Jag satt en gång hos en gammal vän, som höll på 
att dö, och ordnade efter hans önskan en del gamla 
bref för kakelugnen. Han låg der i sängen och stönade 
och önskade att han skulle haft den ringaste qvinliga 
hjelp i sitt elände.

— Var lugn, min gosse, sa jag. Här skrifver en, 
som kallar sig »din i döden trofasta Louise». Hennes 
adress, gamle vän, så är hon här med första tåg!

__ Åh, herre Gud, nu är hon hofrättsrådinna i
Stockholm, suckade han.

— Ja, då kanske hon har litet svårt att komma 
ifrån. Men här är en annan tös, som skrifver: »Icke 
ens döden kan skilja oss åt! För tid och evighet Din 
Rosalie.» Ett telegram till denna qvinna och all nöd 
är slut!

— Hon rymde månaden efter till Belgien med en 
pianolärare.

— Vistas å okänd ort således. Men vänta, här ä 
en, som slutar sin epistel så här:

»Om bergen fölle samman,
Och hela verlden stod i brand,
Jag sökte uti flamman,
Min egen älsklings hand!»

Den du ! Hon kommer nog nu, när hon hvarken 
behöfde riskera jordbäfning eller eldsprutande berg för att 
träffa dig.
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— Asch, veckan efter det hon skrifvit det der, låste 
hon in sig och lät säga att hon inte var hemma när jag 
kom och helsa’ på.

Ja, vi ska inte drunkna i detaljer, men der var nitton 
bättre fruntimmer, som dels velat dö för honom, dels 
ansett för den högsta lycksalighet att lefva vid hans sida, 
dels hellre velat låta hacka sig i småbitar och kastas för vilda 
djur, än bry sig om någon annan karlsperson, och nu 
då det kom till kritan fick jag gå efter en käring, som 
han aldrig sett, och lega henne att sitta hos honom för 
en och tjugofem om dagen, och när hon setat der i fjor
ton dar hade hon så kringstulit honom, att det inte fanns 
en tvålbit att tvätta liket med när han var död.

Ett af unga, hänförda män mycket omtyckt uttryck 
är att de vilja »gå i elden» för den de älska. Som 
blott ett jemförelsevis ringa antal älskvärda qvinnor idkar 
bageri- eller konditorirörelse eller har hus som brinna 
just medan kurtisen pågår, kunna de oftast inte fundera 
ut hvad nytta de egentligen skulle ha af en tillbedjare, 
som ginge i elden för dem. Jag sjelf har erbjudit mig 
flera gånger i yngre dar, men kan aldrig minnas att an
budet accepterades.

Att gå och söfva barnen, gå efter en karl, som tar 
ned markiserna, gå och se ut en vacker promednadkläcl- 
ning eller ett stiligt armband, gå på apoteket efter kreosot 
till en älskad varelses värkande tänder, allt detta skulle 
ett fruntimmer kunna använda en karl till; men aldrig 
hör man en älskare bedyra: »Jag skall gå och köpa hem 
kafiebröd» — »Jag skall springa till skomakaren med 
dina kängor» — »Jag skall gno efter svärmor och alla 
svägerskorna åt dig»; nej, »genom elden» vilja vi allihop, 
alldeles som om halstrad korf vore det bästa damerna 
visste.

I nödens stund och när det gäller att lura en oskyl-
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dig flicka, bruka vi äfven lofva henne att, om hon bara 
ger sig i våra klor, skola vi »bära henne på våra händer».

Endast mycket sällan blir detta af för oss. Bor 
man i andra våningen så kan det ju hända, att när hon 
återkommer från sin första lilla utflygt i vagn efter det 
första barnets födelse, man sätter henne på armen och 
knekar upp med henne i tamburen och jublar och håller 
väsen.

Men det der förnyas i regeln inte. När de följande 
ungarna komma, och hon en tid efteråt vid middags
bordet berättar: »I dag har jag varit ute och gått ett 
litet slag för första gången», så svarar mannen, den oxen, 
med en idiotisk min och tuggan i munnen: »Jaså, har 
du dçt».

Och de som mest och ifrigast lofva att bära fästmön 
»på sina händer genom lifvet» äro vanligen de som mest 
och ifrigast ropa åt hustrun: »Hvar ä tofflorna nu igen? 
Har du inte varit efter den der osten jag bad dig sjelf 
välja? Ge mej tidningen! Gå upp pa vinden och se 
om der rinner! Spring in i sängkammarn och se efter 
om strumporna ä torra! Hvad nu då? Har du glömt 
att sätta fram matoljan?»

Att »helga sitt lif åt konsten» betyder i våra dagar 
oftast att fördelaktigast möjligt exponera fem nya kläd- 
ningar i två eller tre äktenskapsbrott på en och samma 
qväll och scen.

Att »genom energiskt sträfvande arbeta sig fram 
till en aktad ställning inom affärsverlden» är ofta detsamma 
som att i en konkurs och tre ackord grundligt plocka 
sina affärsvänner.

Dock skulle språkbruket ännu kunna betydligt upp
fiffas och humaniseras.

»Hans energiska försök att ge sig sjelf en högre 
lyftning ändade med lifvets förlust», skulle verkligen vara 
en grannlaga omskrifning för sjelfmord medels hängning.
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Om en, som dör under straffarbete, skulle man 
kunna säga; »Omständigheterna bragte honom att länge 
och på nära håll intensivt studera en af våra mest fängs
lande statsinstitutioner».

Om vissa riksdagstalare skulle man kunna säga att 
»han talade på ett sätt, som kom sjelfva bifallet att för
stummas».

Det är nu mycket längesedan någon sade eller skref 
att en qvinna var »ful». Jag tycker det ligger något 
sårande och grymt äfven uti att säga det en dam har 
»ett mindre fördelaktigt utseende». Jag skulle vilja be
teckna det så, att »hennes yttre torde kanske vara en i 
viss mån ofullkomlig skylt för de rika skatter af godhet 
och älskvärdhet, som hennes inre förmodligen gömmer».

Ett jubileum i nästa sekel.

Det sekel, som benämnts ångans, elektricitetens, 
Vetseradramernas och jubiléernas tidehvarf, var längesedan 
slut; dock var lusten att festa och fira jubiléer större än 
någonsin.

Men stora män och stora minnen dröjde att infinna 
sig i erforderlig myckenhet; lusten att festa led grymt 
under bristen på värdiga festföremål.

Man skref nu 1956, man firade tre månaders-jubiléer 
åt diversehandlare, som geschäftat ett fjerdedels år utan 
att stoppa; och hvarje något så när försigkommet stations
samhälle hade stadigvarande, hvartannat år valde fest- 
komiterade.
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Det jäste i sinnena i Tomteby; man hade inte haft 
någon större fest på tre veckor, och festkomiterade visste 
sig ingen lefvande råd för magister Skrangelin, hvars helsa 
led, om han inte fick tala offentligen hvar tionde dag.

Det var han, som, när bud under pågående muni- 
cipalstämma ingick till landtbrukare Pettersson att hans 
bagge dött, reste sig och anhöll »att med anledning af 
den timade tilldragelsen fa säga några ord».

Med bekymmer lägradt på sina pannor och oro i 
sina själar samlades festkomiterade hvar torsdagsmorgon 
till öfverläggning.

—- Han I ännu ej funnit någon passande anledning? 
sporde ordföranden.

— Inte, utan att det i morgon åtta dagar blir precis 
iyra år sedan bagare Karlssons Johan lemnade Wexiö 
skola.

— Men han blef relegerad och sedan hängd för bo- 
skapsstöld i Amerika, så det kan hända att ett jubileum 
skulle skaka familjens känslor.

— I går qväll gick precis den tjugonde pigan ur 
tjensten för fru Sahlin.

— Det är mycket på fyra år, och mindre har man 
jublat för, men fru Sahlins syster håller på att förlofva 
sig med häradshöfding Bom, och ett slikt jubileum kunde 
lätt göra den unge mannen betänksam med hänsyn till 
slägtens lynne. Bror Johansson har intet förslag?

— Jag har i det längsta hoppats på en fest af na
turlig anledning och befallt min Lina, som är en gammal 
bra menniska, att på torget se efter om ingen af fruarna 
i Tomteby synes lofva att genom någon glädjande familje
tilldragelse spara oss detta förbaskade bryderi.

— Ett barndop! Inte illa. Döpelsen är i alla fall 
en rätt märklig tilldragelse, som inte inträffar mer än högst 
två gånger i en menniskas lif.

— Der ha vi Lina! Lägg från sej orrarna. Nååh?
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— Ja, herre Gud, det är ett elände. Här blir ingen 
kristning i år. Tomtebyfruarna springa kring sillavagnarna 
derute, nätta å qvicka som stengetter.

Det knackade på dörren.
—• Stig in!
Magister Skrangelin klef öfver tröskeln.
— Jag får bara göra herrarne uppmärksamma på, 

att om jag skall hålla festtalet vid nästa jubileum, så ber 
jag att få veta om det i tid. Med de anspråk man har 
på mig . . . Men kanske ha herrarne någon annan, som . . .?

— Visst inte! Visst inte, goa magistern! Men sitt 
ner! Sitt ner och hjelp oss! Det är ju tusan att i hela 
Tomteby inte ska finnas något att jubla öfver.

— Ge mej si! Blir det inte på fredag precis elfte 
årsdagen af källarmästarens tredje konkurs?

— Jo, vi ha nog tänkt på det, men om festen be- 
skrifves i tidningarna så kanske hans kredit . . .

—• Ja, bevars! Hänsyn hit och hänsyn dit, och intet 
jubileum kanske på hela månaden! Tag hvem ni vill att 
hålla festtalet, om herrarna lyckas hitta på något ett år 
härefter. Jag uppträder aldrig mer. . . Ett folk, som 
förgäter sina min . . .

— Tyst, jag har ’et, gubbar! Ett förbaskadt piffigt 
jubiléum, som aldrig varit firadt förr i hela kristenheten! 
skrek ordföranden.

— Hvad då? Hvad då?

Jag vill inte gå händelserna i förväg genom att med
dela herr festordförandens svar, utan nöjer mig med att 
helt enkelt aftrycka »Tomtebys Veckoskräns» jubelfestre
ferat den 24 Augusti 1956.

“En hedersdag i allra egentligaste eller, om man så 
vill, i dubbel bemärkelse var sistlidne onsdag, ej mindre
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för hela Tomteby samhälle än särskildt för en af dess 
mest bemärkte och populäre medlemmar, agenten herr 
A. G. Falskin.

Denne älskvärde och framstående affärsman, mot 
hvars glada lynne och bergfasta helsa decennierna synas 
magtlösa och bekymren förgäfves slunga sina pilar, har, 
som de äldre af vårt raskt framåtgående samhälles inne
byggare väl minnas, haft sorger och pröfningar, som all
deles skulle krossat en mindre kraftig och själsstark man 
än herr Falskin.

Genom sammanstötande olyckliga omständigheter blef 
herr Falskin för ett tiotal år sedan ur stånd att inlösa 
en vexel på ett betydligare belopp. Nå, detta händer 
nu alla dagar, men hvad som gjorde förhållandet särskildt 
oangenämt för herr F. var, att han med sin vanliga hän
synsfullhet velat undvika att besvära och oroa trassent 
och endossent med anhållan om deras namn. Flan visste, 
hvilken smärta det skulle vållat dem att neka, och han 
tänkte att de möjligen skulle ängslats öfver att ha skrifvit 
på, ty vår väns affärsställning var ej då den solida den 
nu är.

Alltnog: med förekommande omtanke hade han 
skrifvit alla namnen på vexeln med egen hand.

Sådant är lifvet! Slikt händer oftare än man tror; 
hufvudsaken är att dylika grannlaga papper icke få bli 
för gamla.

Låtom oss förbigå den pröfningens tid, som nu 
följde för herr Falskin. Straffarbete under en period af 
obehaglig längd, och tio års förlust af medborgerligt för
troende blef, jemlikt en barbarisk lagstiftning, facit af en 
genialisk mans fria fingeröfning å ett aflångt papper.

I onsdags voro de tio åren slut; i onsdags var agen
ten Falskins hedersdag, då det medborgerliga förtroende 
han de facto länge egt i allra högsta grad, äfven de jure 
skulle honom återskänkas.
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Dagen begicks på ett sätt, som nogsamt visade i 
huru hög grad herr Falskin eger sina medborgares sympa
tier; denna vår mest verksamme agents hedersdag var 
ett jubileum, som, om vi undantaga festen efter barnmor
skan Angels hundrafemtionde förlossning, torde stå utan 
motstycke i Tomteby annaler.

Tidigt på morgonen samlades folkskolans sångkör 
och tågade, åtföljd af goodtemplarmusiken, till festföre
målets bostad, der flere fosterländska och andra sånger 
spelades och sjöngos, hvarefter fabrikör P. Svenson och 
handlande F. Femlin — desamme, hvilkas namn råkat 
komma på den ofvannämnda vexeln — höllo hvar sitt 
tal, beklagade hvad som skett, fällde några ord om en 
alltför drakonisk rättvisa, och slutade med att för de när
varande unga framhålla dagens hjelte såsom ett exempel 
på mod och oförtrutenhet i olyckan.

Herr Falskin var djupt rörd och förmådde knappast 
besvara talen. Gång på gång tryckte han näsduken mot 
ögonen, och sade att han i detta lilla kära samhälle i 
alla fall omfattats med så mycken vänlighet, att han 
knappast lagt märke till saknaden af sin heder. Dock 
var dess återbekommande ju alltid en tillfredsställelse, och 
för sina små barns skull var han glad att ha upplefvat 
denna dag.

Klockan 3 samlades allt hvad Tomteby eger repre
sentativt och aktadt, fagert och distingueradt å jernvägs- 
hotellets stora sal till en subskriberad hedersmiddag för 
herr Falskin. Trappuppgången var dekorerad med fanor, 
och å väggarne qvarsutto sköldarna med X:s regementes 
segrar, sedan militärmötet.

Ursprungligen var det ämnadt att kronolänsman 
Mallmén skulle föra hedersgästen till bordet, men, för 
att inte väcka obehagliga minnen, erhöll handlanden R. 
Krumlander detta smickrande uppdrag.

Sedan hedersgästen vid bordets öfre ända tagit plats
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midt emellan häradshöfding A. Palm, som en gång haft 
den smärtsamma pligten att döma i meranämnda vexel- 
mål, och fängelsedirektör D. Skoglund, hvilken haft det 
grannlaga värfvet att i flera år åt samhället förvara festens 
föremål, fortgick den splendida dinérn under den ange
nämaste stämning.

Vid champagnen togs ordet af häradshöfding Palm: 
Detta var obestridligen en hedersdag. En hedersdag för 
herr Falskin, som . . . nåja . . . alla visste ju anledningen, 
hvarför man samlats till denna glada fest. En hedersdag 
desslikes för Tomteby, som visste att hedra sina fram
stående män. — Hedern vore af två slag: den som man inte 
har papper på och den som man har papper på. Den 
förra bor i människans bröst, den senare i hennes bröst
ficka. Den förra skänkes af ens samvete, den sednare i 
denna del af ett älskadt fosterland af kunglig majestäts 
och rikets Göta hofrätt. Den förra hade herr Falskin 
troligen alltid egt, den sednare hade han i dag bekommit. 
I sistnämnda afseende stode han ensam i detta samhälle. 
Vore det då för djerft att kalla honom Tomtebys heder
ligaste man? Häradshöfdingen trodde det inte. Heders
gästens skål!

Herr Falskin tackade. Han hyste intet agg mot 
häradshöfdingen, som blott gjort sin pligt då han dömde 
honom. Pligten vore det högsta af allt här i lifvet. Hans 
egen tunga pligt hade blifvit att i åratal bebo en af sta
tens fastaste inrättningar, och han hade fyllt den, han 
vågade säga som en man. Mera angenämt vore dock 
att bo i Tomteby, helst en dag som denna. Det kära 
lilla samhällets skål!

Fängelsedirektör Skoglund tackade dagens hjelte för 
fyraårig bekantskap och angenämt samarbete. Talaren 
vore stolt öfver sin befattning. När man ser hur staten 
behandlar sina oförvitlige, sina soldater, sina extra ordi- 
narier, sina profårsmagistrar, sina pastorsadjunkter och sina
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fångar, borde man ju ej tvifla på att tjufvarne och skäl
marna vore staten dyrbarast, ty de mådde bäst. Men 
det gifves fångar som äro dyrbara ej endast för staten 
utan ock för statstjenaren. Herr Falskin var en dylik. 
Sin plats i talarens cell hade han lemnat, sin plats i hans 
hjerta hade han qvar för lifstiden. Hoppades att dagens 
hjelte af honom hade ett godt minne. Mellan gentlemen, 
som sammanbo, betydde det väl ingenting hvem som 
hade portnyckeln. En minnenas skål i den lyckligare dagens 
efterbelysning !

Herr Falskin tackade ånyo. Aldrig hade han känt 
sig tryggare än då han hade äran att gästa direktör 
Skoglund. Inga krafbref och räkningar hade upprört hans 
känslor. Inga i sina förhoppningar bedragna egendoms- 
köpare hade stört hans frid. Han trodde inte att 
staten skulle finna sig skymfad i en af sina institutioner, 
om han såsom fackman bad att få tömma en bägare för 
rikets straffanstalter, särskildt den, som hade lyckan att 
stå under herr Skoglunds ledning!

Magister Skrangelin talade under de närvarande da
mernas djupa rörelse för festföremålets familj på vers. 
Djupa snyftningar hördes då han qvad om allt hvad fru 
Falskin utstått, och bl. a. utbrast:

»Hvad är väl qvinnans trohet, då dess öga,
I hvarje stund sitt hjärtas älskling ser!
Men när han döljes utaf murar höga 
Bak’ gallradt fönster uti àr’tal tröga.

Då pröfvas qvinnotrohet vida mer!»
Till konungen afsändes följande telegram:
»Tomtebys invånare, mangrannt samlade till firande af 

agenten Falskins återvinnande af medborgerligt förtroende, helsa 
Eders Majestät vördnadsfullt och underdånigt.

Festkomiterade. »
Hans majestät behagade svara:
»Medborgerligt förtroende är det bästa man kan ega
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och det man snabbast kan finna sig sakna då det behöfs. 
Jag lyckönskar derföre herr Falskin till att ha papper på sitt!»

Ja, här skulle jag nu haft namn också, men hvem 
vet hvad kungen heter 1956?

rik

Kalle Loindqvists amerikaresa.

Det amerikanska klimatet är liksom mera »drifvande» 
af sig. När vi alstra en L. O. Smith, alstrar Amerika 
en Jay Gould, och när man hos oss stjäl tretti riksdaler 
ur en stationskassa, stjäl man i Amerika ett helt bantåg.

Alla anlag utveckla sig hastigare der. Antingen en 
yngling nu skall till millionen, galgen eller rännstenen, 
går det fortare, ja, der finnas karlar, som få tid att pröfva 
på alla tre.

Det är ett bra land för folk med energi; t. o. m. 
att man sett folk, som inte hade någon vidare energi 
här hemma, få sig en dylik i Amerika.

Derför ska’ alla bättre mans misslyckade barn nu 
exporteras dit i förhoppning att den bleka och nagot 
hålögda hungersnöden ska åstadkomma hvad pappas kar
bas och mammas tårar förenade blifvit bet på.

Förr i verlden skulle alla bättre mans misslyckade 
gossebarn bli landtbrukare. Men jordbrukarens yrke har 
blifvit en vetenskap, hans handtverk har blifvit en konst. 
Om dummerjönsar nu försöka sig som possessionater, gar 
det käpprätt in i helsike för dem, och en professur i 
arabiska eller en statsrådspost förefaller helt enkel emot 
uppgiften att berga sig på egen tufva, helst om den är 
litet skuldsatt till.
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Sedan skulle alla dumsnutar eller eljes oanvändbara 
herrelunsar bli underofficerare. Men nu är det längesedan 
slut med det också, ty —• oafsedt de ganska höga, rent 
moraliska och personliga kraf man numera ställer på en 
dylik tjensteman ■— så skall en sergeant nu kunna 
och veta bra mycket mer än en kapten på 1850-talet. 
Ja, di’ ä’ så förbaskadt lärda så att om man slinker in 
på Karlsborg en stilla lektions- eller examensstund, så går 
man sen ut och skäms som en hund och tycker att en 
sjelf begriper rakt ingenting.

Utan nu resa de unga, oandvändbara herrarne till 
Amerika. Jemte, naturligtvis, många bra och dugtiga 
pojkar, det vet hvar och en, så att alla pappor och mam
mor till unga amerikafarare ska’ inte känna sig knuffade 
af denna enkla skildring.

Kalle Lundqvist hade försökt sig på studentexamen, 
men af misstag råkat att skrifva om »Pius VII:s barn
dom» i stället för om »Nantesiska ediktets retroaktiva in
verkan på cimbrernas hårväxt» hvilket vederbörande efter 
moget öfvervägande beslöto sig för att icke godkänna.

Han hade försökt sig som aktör, men råkat komma 
mindre nykter till sin stora debut och senare mockat 
gräl med »Kråkvinkels Veckoskräns» souschef och konst
recensent, hvarefter han på hemfärden enträget erbjudit 
borgmästarens äldsta dotter, som returnerade efter en supé, 
att dela sin enkla bostad för de närmaste timmarne.

Han hade ett tag etablerat sig som lärare i bok- 
hålleri, hvilket gick bra ända till platsens folkskollärare 
händelsevis upptäckte att Kalle glömt en hel del, som 
hör till de mera invecklade af de fyra räknesätten i hela 
tal. (I multiplikation och division finnes, som bekant, en 
massa kitsliga förhållanden.)

Då tog Lundqvist senior, Kalles dagars upphof eller 
s. k. far, en ny inteckning i sitt lilla förstadshus och gaf 
Kalle pengar till en amerikabiljett och en tärpenning då
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han kom fram, hvarjemte modren packade två kappsäckar 
och ett skrin fulla med skjortor, strumpor, välsignelser 
och ylletröjor.

Efter en tre veckors instruktiv och nöjsam vistelse 
i Göteborg, återkom Kalle en aftonstund till det öfver- 
intecknade föräldrahemmet och kastade sig med känsla 
och öfvertygelse i pappas och mammas armar. När den 
första öfverraskningen var öfver, sa mamma till pigan:

— Thilda, gå till station efter herr Karls saker!
— Tack mamma, jag har alltsammans på mig, sa 

Kalle gladt och otvunget.
— Hm . . . hm . . . Ska du inte ta af dig öfverrocken? 

sa pappa.
Väluppfostrad och lydig som alltid gjorde Kalle så 

och — stod utan både väst och kavaj i familjekretsen.
Pappa dog och mamma dog och Kalle etablerade 

sig som fotograf, för att något ha att göra och äta, hyrde 
ett gammalt öfvergifvet drifhus med rikligt »ofvanljus» 
och rekommenderade sig hos allmänheten. Landtbor och 
arbetare stormade till för det billiga prisets skull (4 kro
nor dussinet för kabinettsporträtt) gamla bekanta kommo 
för att hjelpa honom, hans moders åldriga väninnor kommo 
med stickstrumpor och knähundar och ville bli afkonter- 
fejade gratis »för mammas skull», och Kalles gamle rek
tor beställde två dussin af bästa sorten.

Och Kalle var artig och förekommande och vred 
och vände på nosen på sin gamle lärare och hade myc
ket att beställa innan han fick hakan bra pa snyggare 
jungfruf, och hukade sig ned under det stora, svarta 
skynket bredvid sin spindelbente apparat, och knäppte 
med fingrarna och sa »Klart!» och tog betaldt vid »sitt
ningen», alldeles som gammal fotograf.

Efter tre veckor började en vördad allmänhet ener
giskt spörja efter »profkort». Då företog Kalle en afiärs- 
resa, och när man undersökte hans »atelier» och tog
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skynket från hans apparat fann man — fotställningen till 
ett gammalt afvägningsinstrument, hvars öfre del Kalle 
artistiskt prydt med svärtade pappskifvor. Den gamla 
ställningen hade han lanat af en f. d. kamrat, som var 
landtmäteriauskultant. Sa kan den ena menniskan ofta 
hjelpa den andra här i lifvet med ganska små medel, 
bara hon har hjertat på rätta stället.

Da gaf Kalles farbror honom tvåhundra riksdaler kon
tant, antydde lifligt sin önskan att det mera intima per
sonliga umgänget dem emellan måste upphöra och lät 
Kalle ga allvarsam ed på att hädanefter egna sina talan
ger åt en nyare verldsdel.

Och Kalle gick omkring och tryckte våra händer 
med en tar i ögat och sade att han skulle med vänskap 
minnas oss allihop, och att han skulle bryta sig en bana 
och göra gamla Sverige heder. Han kände att »det 
bodde nagot inom honom», och det skulle vara honom 
en glädje om han kunde arbeta sig rigtigt upp och göra 
oss någon tjenst framdeles.

Vi voro en sexton, sjutton stycken gamla trofasta 
gossar och barndomsvänner nere vid station när han ån
gade af mot Amerika. Der skramlades till en liten extra 
handkassa, och han stod i kupéfönstret, manligare än jag 
någonsin sett honom, med resväska på bröstet och ett 
vemodsdrag öfver ögonen, som klädde honom. (Äfven 
vemodsdraget ; ögon kläda de flesta menniskor.)

Det var lögn jag kunde få Kalle Lundqvist ur mina 
tankar på tre veckors tid. Måtro ändå, att så der, halft 
tvungen, lemna fosterland och vänner och ge sig ut på 
det villande haf till nya verldar! Och värdinnor.

I en jernvägskupé två månader efteråt såg jag en 
rygg, som såg bekant ut. För att få visshet om det var 
så eller en vildt främmande person, stötte jag honom, 
tveksamt och grannlaga, i nacken ofvan löskragen med 
doppskon på mitt paraply.
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Det var Kalle!
— Den här gången kom jag ända till England, du! 

sade han triumferande.
Och tiden gick, och solen sken på rättfärdiga och 

orättfärdiga, antingen hon nu gör det af godhet, okunnig
het eller helt enkelt emedan det skulle bli allt för krång
ligt att skilja dem åt.

Emellertid blef det värre och värre för Kalle Lund- 
qvist. Ett ryck hade han försökt sig på landthandel och 
höll vid konkursen på att komma in på två månader för 
radering. Häradshöfdingen ville han skulle det, men asses
sorerna och hofrättsrådena hade barmhertighet. En konst
professor far hundratals kronor för radering af ett gammalt 
slott eller en kyrka; en enkel och rättfram menska riske
rar fängelse för hon raderar några siffror i sina egna 
böcker. Sådant är lifvet.

Slutligen va vi några vänner till Kalle och några 
vänner till Kalles aflidne pappa och tre kusiner till hans 
mor, och en halfsvåger och en gammal fröken, som la 
ihop så Kalle skulle få resa till Amerika en gång till. 
Elans tårar strömmade af tacksamhet, och man kunde 
tydligt se på honom, att han hade ingen ro i sin själ 
förrän han fått börja sin verksamhet under stjernbanéret. 
Elvarannan timme gick han till skräddarn, der vi beställt 
en snygg kavajkostym åt honom, och sa:

— Herr får f—n ta mej lof å skynda sej. När 
man lägger sina pengar, vill man också ha sin vara.

Karlar med hjertat på rätta stället skiljas inte vid 
en gammal vän på samma sätt som man kör ut en hund. 
Derför var vi ett halftjog, som ställde om en liten sexa 
qvällen innan han skulle i väg. Lite kräftor och en skink- 
omelett och rädisor och en bit kött; enkelt och flärd- 
löst. Och sen ingenting annat än punsch, konjak och 
whisky, och cigarrer tog vi i fickan när. vi gick hem
ifrån.
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Kalle hade badat och rakat sej, och såg vänlig och 
okonstlad ut i sin nya kavajkostym. Och vi satte honom 
vid öfre bordändan och bjödo honom först af skinkome- 
letten och sa att gamla Sverige nu omsider väntade något 
af Kalle Lundqvist. Och Kalle fick tårarne i ögonen och 
svor på att det inte skulle behöfva vänta för inte; om 
han inte blef som en ny menniska på Amerikas fria jord, 
en arbetsam och skötsam menniska, så finge vi förakta 
honom så mycket vi ville.

Efteråt vid våtvarorna sa’ vi några ord lite hvar, 
allt efter vår begåfning, om Kalle, om fosterlandet och 
konung Oskar, om Amerika och president Cleveland, hvars 
första legislaturperiod just då nyss ingått, samt om frihet, 
energi och arbete och annat, som kan försköna en menni- 
skas tillvaro. Och Kalle sjelf, som inte hade mer att 
säga än en käring, som har spunnit för groft, när hans 
lille radering var före vid rådhusrätten, han yttrade sig 
nu rigtigt bra om vännerna, som inte svikit, om evig 
tacksamhet m. m., om upprättelse och sedlig kraft och 
arbetets ära o. s. v.

När flickan pa locuset för femte gången hotade med 
källarmästarn och för andra gången med polis, med an
ledning af den något framskridna tiden, och bägarne höj
des till ett sista farväl, fanns intet öga torrt i laget, och 
när en af oss sa att vi naturligtvis skulle stiga upp kloc
kan 6 f. m. för att se Kalle på tåget, snyftade vi andra 
vårt unisona »Ja» så hjertevarmt och innerligt som en 
gammal stiftsfröken åt en häradsprost.

— Gör 'et inte! sa Kalle. Det skulle krossa mitt 
hjerta! Låt det blöda så mycket det vill i qväll, men i 
morgon behöfver jag vara stark!

När vi togo godnatt, stod Kalle i hotellporten och 
höll sig i dörren och sa med tillkämpadt lugn:

— Farväl! Ett långt farväl! Öfver Atlantens vreda 
Sigurd, Marie på “Gyllene Hästen“. jc
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vågor går nu min väg till det nya lifvet i den nya verl- 
den! Farväl!

Fram på eftermiddagen följande dag stodo tre eller 
fyra stycken af oss på en trottoir och talade vänligt och 
vemodsfullt om den bortfarne.

— Det var i grund och botten en god själ, sa en.
— Han saknar inte förmåga. Gud låte det gå ho

nom väl derate, sa en annan.
— Och så tacksam han var! Nu tror jag han vill 

visa oss, att han verkligen kan rycka opp sej, sa jag, 
som alltid tänker högt om menskligheten.

— Tjenis på er, pojkar! Förbaskadt lifvad zwyck i 
aftse. Tack ska ni ha i alla fall! sa Kalle Lundqvist, 
der han kom vankande bakom oss trottoiren framåt med 
lugn sorglöshet.

Några tankar vid en skifva s. k. fårkött 
å en sydsvensk jernvägsrestanrant.

Det är tågombyte, icke blott tåguppehåll för mig, 
och jag har två och en half timme på mig.

Jag skall ärligt göra hvad jag kan vid detta bord; 
jag skall hämnas generationer af hungriga jernvägsresande, 
som efter 18 minuters samqväm med dessa läckerheter 
nödgats betala och ge sig i väg utan afseende på om 
dåliga tänder, allt för varm soppa eller allt för stor träng
sel hindrat dem att få nog.

Jag har två och en half timme på mig, och en alli
gator skulle blekna af afund om han såge mina präktiga 
tänder. Goda tänder vittna om god mage; en god
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mage är den menskliga organismens qvitto på ett ordent
ligt lif.

Aha, fårstek !
Första gång får förekommer i verldshistorien är på 

tal om Adams och Evas andre son Abel. Han var fåra
herde och föll offer för det första brodermordet. Jag för 
min del har en alldeles skiljaktig uppfattning med pos
sessionaten Kain Adamsson. Jag skulle gerna vilja ha 
en bror, helst en fåraherde eller ännu hellre ett tvåbent 
får; sämjan inom familjen blir bättre då.

Men jag har aldrig haft någon köttslig broder, och 
gentemot detta smärtsamma faktum förefalla de sedvan
liga brorskålarna såsom en synnerligen klen hugsvalelse.

Hvilka stora, präktiga skifvor! Det är ingalunda något 
litet oskyldigt lam, som denna gång råkat ut för mig, det 
är en allra minst tre års bagge.

Att i ljuflig försommartid vandra omkring i grön
skande, blomdoftande hage, kringsvärmad af blyga och 
väna tackor och tilljublad deras kärleksfulla och sympati
ska »Mä-ääh ! » — och sa plötsligt bli gripen vid hornen, 
nedkastad på en bänk, grymt mördad och serverad i 
skifvor!

Sådant är lifvet.
Hvad i herrans namn går åt knifven? Han ser inte 

dum ut, men på denna skifva bagge kanar han åstad, 
som på en tegelpanna. Hör nu, fröken, ni har inte hän
delsevis en slipsten på er?

Hon har två trådrullar, en ända strumpgarn, finger
borg, ett kärleksbref, en korkskruf och en kalmaritisk 
handelsresandes fagra bild i fotografi på sig, men någon 
slipsten har hon inte.

Med en hungrigs raseri och den stolta tillförsigten 
hos en man, som är van att brottas med sitt öde och 
besegra det, pressar jag knifven ännu en gång mot bag
gens förgängliga del. Skifvan gick inte sönder, men hon
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flyttade sig helt hastigt öfver på bordduken, och i hoppet 
stänkte hon stora såsfläckar på en närsittande frus ljus
gråa kappa.

— Oxe! röt frun.
— Af skifvornas storlek skulle man frestas att tro 

det, min nådiga, men det är verkligen får, sa jag.
Jag fällde knif och gaffel och tänkte på huru mycket 

det skulle bidraga att lindra bekymren i fattiga familjer 
med många barn, om man mera allmänt ville använda 
sådana fårköttsskifvor till halfsulning. Kläder kan en 
obemedlad men sparsam husmoder vända, lappa och än
dra i oändlighet, men skodonen äro en dryg post och 
orsaka ofta husliga scener mellan far och mor då medel 
till deras restaurering måste ut.

Jag högg gaffeln säkert fast i skifvan och klämde 
i med knifven en gång till. Den slant, och min armbåge 
drabbade en sannolikt ganska hederlig och beskedlig 
landtbrukare från Bleking så att hans näsa och tänder 
blödde. Han mumlade något om »stämning» och »en 
dyr historia».

Tror ni det kan bli straffarbete när det skedde i 
våda?

Af menniskans trenne bekanta arfflender: djefvulen, 
verlden och köttet, föreföll mig i detta ögonblick mitt 
eget fårkött såsom den ojemnförligt besvärligaste.

Men hungern rasade i mitt inre.
Då föllo mina ögon på en välklippt häck utanför 

restaurationen. Häcken var tät och grof, och det föll mig 
genast in, att om jag blott på ett par minuter kunde få 
låna den trädgårdssax, hvarmed detta snygga arbete verk
stälts, så skulle både salig baggen och jag fort nog vara 
ifrån alla bryderier.

Jag gick ut och frågade efter mannen, som ansat 
häcken och efter hans sax. Det uppgafs allmänt att 
mannen var länsträdgårdsmästare och saxen af bästa
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Eskilstunafabrikat ; men begge två befunno sig för ögon
blicket på embetsresa tre mil derifrån.

Vid återvändandet till mitt fårkött tänkte jag på 
huru träffande det är att benämna norrmännen baggar. 
En gammal bagge behåller ännu i döden denna sega 
motstandskraft, denna envisa sjelftillräcklighet, som inom 
menniskoslägtet icke har några så fullständiga motbilder 
som Ullman och Steen.

Jag satte mig ånyo ned att skära min fårstek. Alla 
andra hade lemnat baggen oantastad och återvändt till 
smörgåsbordet. Men jag tycker om fårstek.

Jag fattade knifven med ett visst uttryck af energi 
öfver mina anletsdrag.

Mitt ressällskap drog sig undan ett par meter, några 
turister, som anländt med ett senare tåg och bara skulle 
dricka kaffe, betraktade mig intresseradt, och två engels
män, som skulle ned åt Halland och jaga, slogo vad om 
femton pund, huruvida jag skulle lyckas eller ej.

Jag arbetade en stund, lugnt och metodiskt, men 
utan vidare resultat, än att duken på 60 centimers om
krets från min tallrik såg ut som ett halft dussin små
grisar der i uppsluppen ungdomsyra firat någon glädjande 
familjetilldragelse.

Efter fem minuters förtviflad kamp gick jag och 
bytte om skjorta. Då jag återkom voro alla de främ
mande borta. Engelsmännen hade dock före afresan lem
nat Stationsinspektoren 7 shillings med uppdrag att ut
förligt telegrafera huru det gick.

Jag började betrakta min fårsteksskifva med ett visst 
intresse. Baggen måste ha varit äldre än jag trodde. 
Måhända hade han lefvat redan på trojanska krigets tid 
och helsat den morske Achilles och den myndige Aga
memnon med ett förbluffådt »Bä-ä-ä!»

Ett nytt angrepp, lika fruktlöst som alla de föregå
ende, kom mig dock att vackla i detta antagande och
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hålla troligare att jag hade att göra med det exemplar 
bagge, som af gubben Noach medtogs i arken, så framt 
jag icke helt enkelt träffat på den så grymt dräpte Abels 
älsklingsdjur.

Jag bestrider icke dylik fårsteks användbarhet såsom 
mat. Med en plåtklippningsmaskin skulle man kanske 
fort nog kommit tillrätta dermed, och inte tror jag den 
skulle erbjudit några större svårigheter för en spikhammare. 
Det är blott dess serverande i sällskap med knif och 
gaffel, som jag nästan skulle vilja anse som ett lindrigt 
hån.

Jag försjönk i stilla funderingar:
Det är icke sund ekonomi att uppäta denna fårstek, 

om det också läte sig göra.
Den skulle bli en hållbar matta på ett pantlånekontor 

eller en annan lokal der det gås mycket.
Hvilken stark emigrantkoffert skulle ej kunna göras

deraf!
Såsom tåg till grufhissar skulle den trygga många 

menniskors lif.
Restauratrisen kom och betraktade mig och min 

skifva med intresserad min. Skänkfröken trädde närmare, 
satte händerna i sidorna och försjönk i stilla svärmeri.

Min skifva är ännu alldeles oskadd. Jag anar att 
dessa båda ljufva qvinnor ämna servera denna samma 
stek om och om igen hvarje middag i ett halfår eller 
så, och sedan med kopparnaglar fästa ihop en kassakista 
åt sig deraf.

Men o, I väna qvinnor, jag vet en användning deraf, 
som vore vackrare, mera patriotisk, mera värdig.

En användning, som skulle bära edra namn till efter- 
verlden och låta edert minne lefva i välsignelse.

Afstån från den förmögenhet, I skullen kunna tjena 
på att om och om igen servera dessa fårsteksskifvor.

Låten edra fosterländska känslor tala!
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Skänken skifvorna till pansar åt det nästa större 
fartyg, som skall öka vår svenska flotta!

Nog har det sitt intresse att se svenska män och 
qvinnor förgäfves öda sin kraft på dessa rester af hvad 
som en gång var en antediluviansk bagge.

Men nog vore det också en ljuf, en hänförande 
känsla, att se fiendtliga kanoners kulor magtlösa falla ned 
från dessa fårsteksskifvor, som haglen från ett skiffertak.

— Nu går tåget! Lamstek och en half öl; en 
krona och tio öre.

Koleran i Kråkebo.
Kråkebo är en idyllisk nejd utan arbetarerörelser, 

sparbanker och äktenskapsbrott eller andra moderna själs
rörelser. Köpte en menniska något, så betalade man det, 
och fick man stryk så väntade man tills man kunde ge 
så godt igen, och kom en flicka i olycka så inte började 
hon supéra på tändsticksbundtar för det. Så hvarken 
doktor eller häradshöfding tjente något vidare på det 
•folket.

Men äfven Kråkebos tid skulle komma.
Den kom med höga öfverhetens grymma påbud att 

k varje kommun skulle rusta sig mot koleran medels sär
skild sjukstuga, besigtningsmän och sjuksköterskor.

De besvär och kostnader, som nu hägrade för Krå- 
keboborna, slogo dem med skräck, och fjerdingsmannen,
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kyrkovärden och nämndemannen trädde tillsamman och 
satte upp en skrifvelse till konungens höga befallnings- 
hafvande af hufvudsakligt innehåll: att då vid den 
enda, inom socknen belägna jernvägsstationen högst sällan 
någon på- eller afsteg, då några särskilda kolerahus ej 
funnos att tillgå, enär hvar och en bebodde sina, då 
socknen var fattig och nyss byggt kyrkstallar, då Kråkebo 
hade ett friskt och naturskönt läge, der inga »impedimenter» 
i mannaminne varit gängse, och då inga af socknens 
fruntimmer i godo kunde förmås att förbinda sig till ko
leraskötsel; -— konungens befallningshafvande godhetsfullt 
sjelf eller genom hans kungliga majestät ville befria kom
munen från hela kolerabråket, helst inga besigtningsmän 
stode att få, enär bland Kråkeboborna visserligen funnos 
erfarne både häst- och oxhandlare, kobotare, urmakare och 
andra »embetsmän», men ingen, som särskildt förstod sig 
på kolera.

Efter någon tid skref konungens befallningshafvande 
tillbaka och sa, att ingen dispens kunde ges, utan att 
Kråkebo i likhet med det öfriga Europa måste rusta sig 
mot kolera, så godt det då kunde bli.

Och åter trädde Kråkebo honoratiores tillsamman 
och bestämde skolhuset till sjukstuga samt sinnessvaga 
rotehjonet Märta Nilsdotter till öfversköterska, och erbjödo 
besigtningsmannaplatserna åt två yngre, framstående hem- 
mansegare, som länge efterfikat, men hittills aldrig fram
släppts till några kommunala förtroendeposter.

De utsedde besigtningsmännen grufvade sig svårligen 
och mente, att då de aldrig ifrågasatts hvarken till kyrko- 
värdar, nämndemän, snöplogsfogdar eller andra äreställen, 
vore det orättvist att nu slunga just dem midt i dödens 
gaP-

— Det kan bli början till en politisk bana, sa or
ganisten; och så stor är den menskliga fåfängan, att 
blott denna lindriga hänsyftning på blifvande landstings-
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mannaskap förmådde de unga odalmännen att utan be
tänkande kasta sig midt i den hemska farsotens förtviflade 
armar.

Hvarpå skrefs till konungens befallningshafvande, att 
till kolerabostad i Kråkebo utsetts ett fritt beläget, af 
kommunen för annat ändamål uppfördt hus, der ingen 
nu bodde, att till öfversköterska antagits en äldre, erfaren 
qvinna, som sett sig mycket omkring i kommunen, samt 
till besigtningsmän hemmansegarne J. P. Nilsson och L. 
F. Fagerström.

Det var, som om med dessa åtgärder dödsengeln 
ställt sig på farstubron till hvarje hem i Kråkebo. Man 
greps af allvarliga tankar, tjenstflickorna höllo sig inne 
om lördagsnätterna, man blef beskedlig mot sina gamle 
föräldrar, gaf ren och strid säd åt undantagshjonen och 
läste Guds ord och gick om nätterna och satte tillbaka 
jernspett och hackor och tjuderlänkar och annat smått, 
som man i tidernas lopp tagit från sina grannar ute på fälten.

Så en dag kom der en lapp från Stationsinspektoren, 
att besigtningsmännen skulle vara snälla och passa på, 
för med det och det tåget vore en person, som kom 
resande öfver Danmark från kolerasmittad ort och skulle 
stiga af tåget i Kråkebo.

Skolbarnen fingo lof, skolhuset vädrades, gamla Märta 
sände man bud på och ställde henne att hacka enris, 
hvarjemte två kannor tjära och en kanna ättika efter
skickades som skyddsmedel.

I den stunden fanns ingen i hela Kråkebo, som ve
lat ge trettisex skilling hvarken för J. P. Nilssons eller 
L. F. Fagerströms lif.

Folket stod på potatisåkrarna vid vägen och grät, 
när besigtningsmännen tågade åstad till stationen. De 
voro klädda i tjocka ytterkläder och hade mun och näsa 
omvirade med stora yllehalsdukar, för att inte koleraba
cillerna skulle skutta midt in uti dem med samma. Och
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i bottnen på qvarnhäcken der de åkte, var bäddadt med 
halm och lakan och täcke åt den kolerasjuke. Nilssons 
hustru hade slagit husets hela förråd af ättika på hans 
yllehalsduk, och Fagerströms kärring hade gnott honom 
med kamfert öfver hela kroppen i två timmar.

Midt för Lars Perssons höllo de stilla och vinkade 
med näfvarna att någon skulle komma ut.

Lars Persson sjelf sprang och gömde sej i fähuset, 
men hans svärmor, som di sa sto i kompakt med den 
lee, hon gick ut på farstubron å skrek och hoade:

— Kören, kören i Guss namn, go vänner, och släp
pen inte kokran i våra hus!

— Va’n inte dummer, moster! Ännu har vi ju inte 
vatt å hemtat koleran ve stationen, sa Fagerström. Men 
vi veil läna en oxatöm å binna henne mä, äss hon bler 
oregerli på vägen.

Då skämdes Lars Persson och kröp ut ur fähuset 
mä tömmen i näfven.

— Dä ä en ny töm, sa han, men dä sker för sock
nens bästa. Men spelles der koléra på na så kostar hon nie 
daler, som dä allmänna får kosta ut, så möcke ni vet dä.

När di kom te stationen började di att språkas vid 
med inspektören och läsa i tidningarna om koleran. Och 
inspektören sa, att inte annat än han kunde fatta så gick 
den resande kolerapersonen uppe och var inte sjuk ännu; 
han skulle bara »observeras», om han hade några miss
tänkta symptomer.

— Då får du ble i skolehuset å obbsalvera homen, 
sa Fagerström, så går ja hem, för ja hade öjnasjukan i 
tursen och ser inte väl.

— Jo i helseke, sa Nilsson, då vore dä bättre ja 
finge gå hem, söm har fem små barn å stort hybetekslån.

Rätt som det var så blåste tåget och kolerapersonen 
steg af. Det var en here från näste socken, som varit 
i Tyskland i fyra år. Han ville ta sitt knyte och gno
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i väg, men spektoren sa att ban skulle gå ut och lägga 
sej i vagnen, annars fick han plikta tusen riksdaler.

Heren gick ut på stationstrappan och sa:
— Go medda! Hva ä dä härna för stollaforer?
— Va ... se ... go ... go . . . god ... å lägg sej !... 

stapplade Fagerström på.
Ja, heren han la sej i vagnshäcken och grinade.
— Tänk på din skapare i din ongdom. Du kan 

va dö före qväller, sa Nilsson.
— Lägg foerpåsen på magen, för der gäller dä, sa 

Fagerström.
Så knekade de i väg, men Nilsson tordes inte gå 

tätt vid vagnen och köra, utan han ledde märren vid 
betslet, och Fagerström gick tjugo alnar bakefter och drog 
upp halsduken högt öfver näsan.

— Varsnar du nånna synntåmer, di kallar? sa Nilsson.
— Inte hva ja kan si, men di kan ju va i nattsäcken.
Så kom di fram te skolehuset.
— Gack nu in å lägg dej, here. Hva mat du be- 

höfver, ska käringen fly dej på en ungsraka genom 
fönstret, sa Nilsson.

— A du Märta ska öppna nattsäcken å titta ätter 
om der ä nånna synntåmer, di kallar, sa Fagerström.

— Hur sir di ut? sa Märta.
— Ä di ä väl som en tvinnatrå i tjockleken å i läng

den som små bisser, kan ja tro, tyckte besigtningsmännen.
Men när Fagerström och Nilsson kommo hem till 

sitt, så va grindarna haspade och lejegräbban sto å skrek:
— Der ä pannkaka å fläsk och drecka ve fähus

knuten, men moran ba att husbonnen ska va snäller å 
inte gå hem så länge han har mä koleran å beställa.

När di hade ätit gingo de tillbaks till kolerahuset.
— Va dä synntåmer i nattsäcken, Märta? sa di.
— Näj, inte utan två å våra vanlie svenske mä spaer 

■äss på ryggen, å dom knäckte ja på soffelocket, sa Märta.
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— Gu tröste dej, kärring, di skulle grafvets ner! 
skrek Nilsson.

Så skrek di till heren att han skulle glänta på det 
fönstret, som var åt vindsidan, så blåsten stod ifrån dem 
och rätt på koleran, och så sträckte de in bröd och smör 
och en half stångridare och fläsk och lungemos och en 
butelj med mjölk på ungsrakan och så tvättade Märtha 
rakan med ättika.

Sen på qvällen kom doktorn åkandes förbi och steg 
inom och såg på kolerapojken.

— Han har inte mer kolera än en körketupp, sa 
doktorn.

Då fick pojken stiga upp och gno i väg till mor 
sin i näste socken, och Märta fick ut på roten igen, och 
besigtningsmännen fingo gå hem.

Nilsson var rätt som lite hjerterörd och tjock i hal
sen när han klef in i stugan. Och när han hade ätit 
och slickat af skeden och lagt upp den på karahyllan 
igen så suckade han andäktigt och sa:

— Stina lella, sjong ett salmevers äller två, ja ä så 
rörder i mett hjerta.

Och de sjöngo och hallelujaade och läste en bön 
ofvanpå och så lade de sej.

— Agust, sofver du? hviskade farsgubben när han 
hade legat en stund.

— Nä, far; va velien I? sa heren.
— Jo, skubba dej ut i rappet å lava så ingen sir 

dej, å sköttia ner stättan i rågången så våra stutar kan 
komma in i natt å få sej ett reditt räfvamål på Lars 
Perssons klöfverlann, för dä har di inte fått hela denna 
veckan mens vi gått å vatt rädda för den förbaskade 
kolrran.
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Ett fruktansvärdt drama.
Tidens försonande tand har mossat ärret efter det 

fruktansvärda skådespel, jag här med glödande färger vill 
upprulla för läsarens öra.

Jag vill derföre icke med den ohöljda naturalismens 
nakenhet angifva dramats faktiska skådeplats eller de hand
lande personernas så kallade nomina propria. En individ, 
som lifnär sig på skönliteratur, har ej heller dertill på 
långt när samma skyldighet, som den, hvars dunkla ödes 
okufliga sysselsättning det blifvit att skrifva polisrapporter.

Men det hem, som inom sina, af fasa darrande 
väggars sextiofemöres-tapeters brokiga verld, såg de hän
delser tilldraga sig, af hvilka jag här vill försöka lemna 
en sorglig framställnings skakande vrångbild, var beläget 
strax invid en af våra fagraste småstäder, var en villa i 
naturens moderliga sköte, bygd i denna obeskrifliga stil, 
som inte precis har nagot estetiskt namn, men stundom 
blir det faktiska resultatet af en småstadsbyggmästares 
skapande andes beklagliga missfall, när han stulit ihop en 
byggnadsidé från sex olika ritningar af hus från skilda 
sekler och verldsdelar.

Huset låg med vårdslös elegans på måfå inkastadt 
bland lummiga lindar och blommande syréner i stadens 
utkant, men likväl under dess jurisdiktion, och den pa
trullerande poliskonstapelns uniformsknappar, skimrande 
midt ibland det grönskande löfverket, bildande en fängs
lande tafla af blandad konst och natur.

I villan bodde ett ungt par, njutande sin kärleks 
första, ljufva vårblommor och den sparris, som från tolf 
paralellt löpande sängar i år för första gången lemnade 
sin smakliga frukt.

De unga makarna syntes vara onaturligt lyckliga, 
och hvarken hans lidelsefulla flegma eller hennes vildt 
reserverade känsloutbrott läto ana någon katastrof.
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Det var natt, och en ovanligt nattlig natt för att vara 
i Juni. Med den trofasta pligtuppfyllelsens ilande långsam
het länkade den patrullerande poliskonstapeln sina steg utåt 
vägen förbi villan.

Sommarnattens klara dunkel föll nätt och fint på 
sorgfälligt stängda dörrar, och emellan kärlekens saliga 
Eden i de unga makarnas boning och en vid, kärlekslös, 
oändlig verld derutanför hängde två öfvervägande blå 
rullgardiner med sinnrik amerikansk mekanism.

Den bedöfvande tystnadens orosfulla stillhet väckte 
poliskonstapelns väl öfverlagda förskräckelse. Inte en 
snarkning förnams, inte ett lif rörde sig, inte en handels- 
bokhållare smög vid köksverandan för att till husjung
fruns bepröfvande hänskjuta sina åsigter om kärlekens 
allmagt och nattliga tankeutbyten mellan två oskulds
fulla själar.

Då, på en gång, hemskt, fasaväckande, genomträn
gande och skräckinjagande, skär ett gällt skri från husets 
inre genom nattens stillhet och mörker. Det var ett skri 
från en qvinna, sannolikt en ung qvinna. Inte ett af 
dessa skri, som qvinnan älskar att uppgifva då hon sticker 
sig i fingret eller ser något vackert i ett butikfönster eller 
fått spörja en ny förlofning, utan ett af dessa, som hon 
plägar exeqvera då hon spiller bläck på en balklädning 
eller hennes lif hotas af någon brutal våldshandling. En 
ocean af skräck och ett Himalaya af förtviflan lågo deri.

Karl XII rörde sig som en snigel i kalabaliken 
vid Bender, och ett snälltågslokomotiv skulle förefalla som 
en gammal klöfsjuk och utsvulten ko i farten, om man 
jemnförde dem med den skyndsamhet, med hvilken kon
stapeln stod på verandan och högg fast i låsvredet.

Dörren var låst.
Konstapeln ruskade denna låsta dörr som om det 

varit fråga om att skörda ett äppelträd eller väcka en 
sofvande hållkarl eller ruska åstad en ojusterad klocka till
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fem kronor. Och i kraft af magistratens fullmagt yttrade 
han derjernte högt och tydligt:

— Öppna i lagens namn!
Efter en minutslång evighet rasslade det i låset, dörren 

gick upp, och derinnanför stod husjungfrun i denna lätta, 
obeskrifliga drägt, som vi känna igen från de svenska 
hemmen från de tillfällen då vi nattetid fått häftig tand
värk eller barnen fått en slagattack eller åskan gått våld
samt eller annan anledning gifvits att under dygnets mör
kare del tillkalla de unga qvinnor, som vi kalla våra 
tjenande systrar.

Omedveten om situationens allvar, missförstod hon 
ordningsmagtens ingripande, och trodde i sin oskuld att 
den unge konstapelns hjerta veknat för hennes personliga 
behag, hvarför hon efter en flygtig helsning antydde att 
hon var en fullkomligt hygglig flicka, och att den, som 
inte fäste behörigt afseende dervid, åtminstone gjorde 
klokare att närma sig henne medels försigtigt kastande 
af litet grus på köksfönstret.

Det star inte rätt till härinne ! ropar ordningens 
upprätthållare och de förorättades hämnare, och rusade 
in i förstugan och fragade om man höll på att mörda 
hvarann i villan.

Med ett förskräckelsens skri ilade flickan in i herr
skapets sängkammare, men då hon fann sängarna tomma, 
segnade hon medvetslös ned och utropade de enkla orden:

— Mördare! Röfvare! Hjelp!
Konstapeln sprang ut på gården och lät sin pipa ge 

nödsignal till närmaste kollega, folk började samlas och 
ljus tändas.

Bäfvande började man genomsöka våningen, och — 
i matsalen, stel och orörlig, i bländhvit nattdrägt, blödande 
ur ett talrikt sar i hufvudet, låg husets unga, sköna herr- 
skarinna ....

Man stod slagen af skräck! Våldets föröfvare hade



240 ETT FRUKTAN SVÄRD T DRAMA.

tydligen flytt, och den armas make fanns ej i huset. 
Ha . . ! Med förfärande tydlighet stod sanningen klar ! 
Han var mördaren!

En sådan kasus är icke ens i sitt första skede egnad 
att omhändertagas af en vanlig extra natt-konstapels opröf- 
vade kriminalförstånd. Med en tår i ögat gick lagens 
väktare till telefonen och meddelade den hemska gerningen 
åt stadsfiskalen.

Vid ljudet af telefonklockan lyfte den mördade upp 
hufvudet och gaf till ännu ett genomträngande skri. Den 
som finner något underligt häri, vill jag blott erinra, huru
som i operor med fördel brukas att sjunga en hel aria 
med två eller flera svärd tvärs igenom hjertat.

I detta ögonblick uppträder på verandan, viljande ge 
sig sken af att komma från staden och fräckt hvisslande 
en populär varietémelodi, — den mördades man . . .

Hvem kan förklara denna egendomliga drift, som så 
ofta länkar brottslingens steg tillbaka till platsen för hans dåd?

Konstapeln kunde det åtminstone inte, och sjelfve 
hans höge förman stadsfiskalen stod häpen vid det utbrott 
af besinningslös förtviflan, med hvilket mannen kastade sig 
öfver sin hustru, bar henne in i sängkammaren och öfver- 
höljde hennes ansigte med kyssar, mot hvilkas glöd Ve
suvius skulle te sig som en sprucken ishink.

— Arme man, han har gjort det i vansinne eller at 
svartsjuka, men kila efter handklåfvarna lika väl, hviskade 
fiskalen till konstapeln.

Alltemellanåt gaf den mördade till ett djupt stönande, 
och hennes make gned hennes handleder under strömmande 
tårar och tvättade blodet från hennes sköna ansigte och 
rasade och snyftade och frågade huru detta gått till.

— Jaså, ni vet inte det, nil sa stadsfiskalen.
Doktor eftertelefonerades och alla de närvarande 

samlades i sängkammaren, med häpnad stirrande på mör
daren och hans öfter.
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— Lägg handklâfvarna i salongen, sa fiskalen till 
konstapeln.

Allas blickar voro rigtade på den arma qvinnan. 
Ha! Hvad var detta! Hon öppnar ögonen, stirrar vildt 
på sin make, utbrister med hemsk, hjertskärande fasa:

— Hjalmar . . . Äh Hjalmar!
Och så svimmar hon af igen.
Huru skall det väl kännas för honom att se dessa 

sköna, förebrående ögon rigtade på sig?
— Se efter så att han inte far ut genom fönstret, 

hviskade fiskalen till konstapeln.
Åter ser den mördade upp med ett obeskrifligt ut

tryck af fasa och förskräckelse i sitt ansigte och skriker :
— Hjalmar! Hjalmar!
Han gråter och skriker och besvär henne att vakna 

och säga hur allt är fatt och hvad som händt; han lägger 
sig på knä vid sängen och kysser hennes händer. Och 
de närvarande rysa in i själen då de höra honom svära 
att intill döden hämnas på den som våldfört sig på hans 
egen älskling.

— Han ämnar visst styrka ett sä kallandes ’allibri’ 
eller ’kollibri’, di kallar, mumlar konstapeln i örat på sin 
förman.

Småningom återvänder lifsfärgen på den mördades 
kinder, hennes bröst häfves tungt, åter blickar hon upp, 
reser sig vildt i bädden och skriker i dödsångest:

— Råttan . . . råttan . . . Hjalmar! Hvar är råttan? 
Hon kom på täcket . . . och skrämde . . . mig till van
vett . . . och jag sprang . . . och . . . höll på att slå ihjel 
mig mot buffeten . . .

—- Åh jäkelen! sa konstapeln.
— Tst! Kom så gå vi. Glöm inte handklâfvarna, 

sa fiskalen.

Sigurd, “Marie på Gyllene hästen“. 16
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Mgot om Janne Qvibom, som “lät folk 
tro hvad. de ville“.

— Man skall aldrig korrigera ' folk, för det tycker 
di inte om. För min del låter jag dom tro hvad dom 
vill, sa alltid Janne Qvibom.

Jag får fästa herrskapets uppmärksamhet på att om 
nationens flertal haft denna åsigt, skulle knappast hvarken 
tullfrågan, försvarsfrågan eller bekännelsefrågan kunnat till
spetsa sig så som de gjort.

Och religionskrig och martyrer? Ja, de hade blifvit 
precis omöjliga, om alla forntida potentater haft Jannes 
sunda åsigter.

Janne hade i sin ungdom studerat till prest, men 
när han legat i Upsala i elfva år och ingen examen hördes 
af, började folk säga: »Janne Qvibom är en odugling, 
som aldrig kommer att ta dimmen».

När det talet kom för Jannes öron nickade han god
modigt, lät folk tro hvad de ville och — hade inte hjerta 
att göra dem till ljugare.

Hvad han dog af vet jag; det var af maginflamma- 
tion. Deremot tror jag inte precis att någon mer än Gud 
fader vet hvad han egentligen lejde af. Kända, regel
bundna inkomster hade han inga, fast han var taxerad 
till tusen krisch, men jag tror att gamla vänner voro snälla 
mot honom. Han behöfde så lite, han nöjde sig med 
sämsta rummet i huset och minsta biten på fatet hvar 
han kom, han var alla de ungas farbror, fast de aldrig 
till honom fingo säga annat än »du», och alla de äldre 
tyckte om honom, ty han var treflig och opponerade 
sig aldrig.

Det var i den politiskt upprörda valtiden anno 1887.
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Du hör väl till vårt parti? sa en af sta’ns borgare 
till Janne Qvibom, der denne stod utanför stadshuset och 
såg intresserad ut.

— Hvad för parti?
— Vi, som håller på rådman Asp.
— Jag har ingenting mot Aspen, tyckte Janne.

- Kom da med upp till valmännen; der äro några 
af våra ledande krafter, som bjuda på toddy.

Och Janne följde med och hörde på alla talen och 
hurrade för rådman Asp, och hade inte ett dugg att in
vända mot de närvarandes enhälliga beslut att rösta på 
Aspen till riksdagsman.

Men på valdagen syntes han inte till.
— Herrn svek! sa en af dem, som bjudit på toddy, 

och såg grym ut.
— Hur så?
— Herrn röstade ju inte.
'— Jaså ... Nä si, jag är skrifven i landsförsamlingen, 

så jag är. Och härom året råkade jag komma under för
myndare, och inte tror jag att förmyndaren har betalt 
skatten och . . .

— Men hur fan kunde herrn på valsexan . . . Herrn 
lofvade . . .

— Inte! Jag bara sa att jag har ingenting mot 
Aspen, och det har jag inte.

Janne Qvibom hade vistats så mycket på rörlig fot 
och i främmande hus, att han förvärfvat sig en märkvärdig 
förmåga att se »hemma» ut öfver allt. Trygg, solid, 
respektabel och bredbent stod han en gång under en fot
vandring och hvilade sig på landsvägen alldeles utanför 
porten till en fin herregård och såg på medan kusken 
spände för ett par hästar på stallgården.

I detsamma kommo några fotvandrande unga damer 
och herrar rusande och talade i munnen på hvarandra 
och ropade och skreko:
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■— Ack, min bäste herre, vi hinna inte fram till 
stationen till fots i tid. Af barmhertighet neka oss inte 
en. skjuts. Hela vår resa är förfelad, om vi försumma 
tåget. Men der står ju . . . Ack, de hästarna skall ni väl 
ha sjelf?

— Nej, det hade jag inte tänkt.
— Ack, förlåt vår oförskämdhet! Få vi taga dem?
— Gerna för mig.
— Gud välsigne er!
Och så masade de sig i väg in på stallgården, sprungo 

upp i vagnen, sade till kusken att de hade hans hus
bondes löfte, och bådo honom qvicka sig i väg till stationen.

En annan gång satt Janne på sitt rum i sta’n och 
visste om ingenting. Då kom der in en ung, vacker 
flicka, som rodnande och förlägen stannade vid dörren.

— Var god och sitt, fröken! sa Janne.
— Ack. . . det är första gången jag . . . Jag ville 

be er se på... Jag bor i Grenna, men ryktet om er 
skicklighet . . . Ack vill ni se på min . . . min . . . min 
rygg. Jag lider så förfärligt. O, här kommer väl ingen in?

— Var lugn, unga qvinna! sa Janne och riglade 
dörren.

Med blossande kinder och tårfyllda ögon tog den 
unga damen af kappa, klädningslif, korsett och . . .

— Ack, der ser ni sjelf! O, säg mig, tror ni det 
är mycket farligt?

Lifligt intresserad tog Janne del af hvad som före
låg, och så sa han:

-— Nej, vet ni hvad, fröken, något farligt tror jag 
bestämdt inte detta är. När jag låg i Upsala såg jag 
sjelf ut som en skabbig stut af nässelfeber en hel månad. 
Men måhända vore det ändå försigtigast om ni rådfrågade 
någon läkare, ty . . .

— Lä ...... . karel Store Gud, hvem är ni då?
Ar ni inte doktor Blom? skrek den unga damen i namn
lös fasa.
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— Nej, han bor till venster på nedra botten. Var 
sa god, här är snörlifvet, men det kan jag, utan att vara 
läkare, försäkra, att det tål att släppas ut.

Nu i somras när Janne skulle resa på jernväg från 
en vän, som han gästat i fjorton dar, till en, hos hvilken 
han hoppades fa stanna i tre veckor, fick han på vägen 
sällskap med en ung, vacker flicka af en annan bekant 
familj, en flicka, som sa »du» till Janne och af honom 
aldrig fick heta annat än »lilla stumpan».

En ung företagsam man blef den tredje i kupén, 
och satte sig att sluka den unga, vackra damen med 
ögon, hvilka stodo som på skaft af beundran och hän- 
gifvenhet.

— Ar du inte sömnig? sa hon och svepte ihop sin 
sjal till kudde åt Janne.

— Tack, min lilla rara stumpa! sa Janne.
Det värmde till i den unge mannens hjerta. Han 

hade så gerna sjelf velat ligga på hennes sjal. Tillsvidare, 
för att efter någon tid få hvila på hennes arm. Sådan är 
menniskan. Aldrig nöjd.

»Se hur omtänksam hon är om sin gamle far!» 
hviskade den unge mannens hjerta. i>Hon skulle nog inte 
låta sin man gå ut okysst om morgnarna med hål på 
strumporna och knappnålar i stället för knappar i byxorna.»

Och han lät sina batterier spela, erbjöd Janne sitt 
hörn i vagnen, drog upp och ned fönster, bjöd på tid
ningar, prisade naturens skönhet, strök sina mustascher 
och satte ögonen i flickan, så hon blef röd öfver hela sitt 
förtjusande ansigte.

Allt som Janne sa, höll den unge mannen med om, 
och pa jernvägshotellet, der de öfvernattade, och Janne 
och den unge mannen supérade, sedan den hänförande 
unga qvinnan efter ett enkelt glas mjölk gått till hvila, 
bjöd den hänförde unge mannen på champagne.

Det hade Janne ingenting emot.
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Så anförtrodde han Janne att han hade 4,000 kro
nors årlig inkomst och sa sitt namn och adress och bad 
Janne helsa på vid tillfälle.

Janne hade inga invändningar att göra och dolde 
ingalunda att hans namn var Qvibom, hvarpå den unge 
hygglige mannen fick säga farbror, hvartill han lade en 
order om kaffe och chartreuse.

Gerna för Janne.
Vid kaffet öppnade den unge vännen sitt hjerta på 

vid gafvel, bekände att han älskade den herrliga flicka, 
han i dag sett för första gången, och var besluten att 
vinna henne, kosta hvad det ville.

Janne förvånades ej af någonting, och till sist sa 
den unge mannen:

— Och all den godhet, farbror redan visat mig, 
låter mig hoppas, att då jag fullständigt dokumenterat 
mig och en dag rätt snart infinner mig för att fa mitt 
öde afgjordt, åtminstone farbror för egen del ej skall 
ogunstigt anse vår förbindelse?

— Nej, Gubevars? Gerna för mej, min gosse, bara 
du kan komma till rätta med stumpans föräldrar, för 
gubben ä’, oss emellan sagdt, en förbaskad krubbitare.

Len allra gråaste forntiden.
Mina damer och herrar!
Då man nu för tiden blir häpen och förvånad öfver 

ett brodermord eller en trapezkonstnärinna, en äktenskaps- 
skandal eller en konkurs, är det ett intet mot den häpnad,
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allas vår stamfader Adam erfor då han en morgon fann 
sig vara förlofvad karl.

Häftig värk i hans venstra sida kom honom att tro 
sig redan ha fått reumatism, och han hade vid pass en 
half timme masserat sig med »Kloka gubbens giktline- 
ment» då en hvass stämma nådde hans öra: »Nå, men så 
sluta då, du gnider min näsa alldeles förderfvad!»

Döm om hans häpnad när han mellan femte och 
sjunde refbenet ser en ung vacker dam, utan snörlif och 
pensionsfostran, ja utan så mycket som en vanlig sim- 
uppvisningskostym på sig, klifva fram och säga: »God 
morgon, lilla gubben! Ska dä vara fiskfärs eller förlorade 
ägg till frukost?»

Här finnas teatermamseller, som i en viss dramatisk 
skapelse söka göra »Eva» så godt de någonsin kunna med 
sin rika erfarenhet och sina några och trettio på nacken. 
Tillåt mig säga att det inte är precis detsamma med en 
nutida Eva! Den ursprungliga, äkta och veritabla ur- 
Evan var en fraiche och liflig^ totalt okurtiserad unge, 
utan mamma, som kom och helsade på, utan bröder, 
som ville ha hjelp till sina studier.

En ecklesiastikminister, som på riksdagen står och 
tigger mynt af bönderna till en ny professur vid akade
mien, var för våra äldsta föräldrar ett ofattligt begrepp. 
En större orm höll, blott och bart af intresse för saken, 
gratis och på flytande volapiik populära föreläsningar i 
moralfilosofisk pomologi.

Eva var den första och sista unga dam af så kor
rekt exteriör att hon alldeles kunde ignorera hvarje 
klädesplagg. I våra dagar är den unga qvinnan, dess 
värre, i regeln inte sådan att skaparen törs visa henne 
oklädd för en bättre, kritisk karl.

En gnista personligt mod, en smula dristig före
tagsamhet befriade urmenniskan från månget bekymmer, 
som stör vår egen nattro. När t. ex. en ung herre i
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tidens morgon fann att garderoben behöfde rekryteras, 
men att kassan var läns, bråkade han aldrig med vexlar 
eller kalkyler öfver det möjliga omfånget af godtrogne 
skräddares antagliga enfald. Han experimenterade först 
med fikonlöf, som sin salig mamma, men när han fann 
att dessa voro opraktiska med hänsyn till de ganska 
märkbara spår efter knäna, som det rätt snart blef på 
ett par löfbyxor, så ryckte han upp ett ungt träd ur 
jorden och gick med det på axeln ut att diskutera saken 
med sina jemnåriga af djurslägtet.

Mötte han så t. ex. en ung jaguar eller leopard, 
hvars kostym tycktes sitta nätt och bra, så bad han 
genast att få profva den, och om någon meningsskilj
aktighet härvid uppstod, så afhandlades frågan med klor 
och klubba tills antingen en paletå blef ledig eller den 
unge mannen försatt i sådan ställning att alla garderobs- 
bekymmer för hans vidkommande måste synas öfverflödiga.

Sällan såg man en pappa, som satt och funderade 
sig till grå hår på hvad »hans gosse skulle bli».

Ingen gick då som lönlös extra i posten fem à sex år.
Jägmästare var intet oäfvet yrke då, alldenstund 

ingen oberäknelig skogsstyrelse satte upp förslag eller 
räknade hop pappersmeriter, utan när ett revir blef ledigt, 
fick alltid den som hade den bästa pilbössan och de 
hårdaste näfvarna befordran.

Hade man t. ex. slagit ihjel en björn, öppnade man 
genast charkuteributik. Våra tiders hökare göra oftast 
tvärtom: öppna butik först och söka slå ihjel björnarna 
sedan.

Kärleken mellan man och qvinna är djupt rotad i 
menniskans själ. Utan den skulle hvarken hemmen eller 
folkmängdsstatistiken bli hvad de nu äro. Män kunna 
äfven älska hvarandra, men det är då nästan alltid strax 
före ett politiskt eller kommunalt val. Äfven qvinnor 
kunna älska hvarann, då de skola bilda en missionsför-
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ening eller den ena har en bror, som den andra vill åt. 
Men kärlekens högsta potens nås säkrast mellan en person 
af hvardera könet. Absolutister och frireligiöse göra här
vid intet undantag, ehuru de eljes helst gå sin egen väg.

Icke heller socialisterna anse sig kunna alldeles und
vara kärleken, men de vilja ha den på ambulatorisk fot 
utan äktenskap, ungefär som man träffar fröknar vid en 
badort. Qvinnan skulle gå af och till som en hjelphustru, 
föra in herr Jönssons seder i herr Karlssons hus och föda 
herr Petterssons barn vid herr Anderssons husliga härd, 
allt till menniskoslägtets hastigare förbrödring.

Under menniskoslägtets första tillvaro friade och gifte 
man sig helt annorlunda än nu. Den unge, älskande 
man, som då lagt an på tvära och spetsiga skor eller 
välsittande frackar eller pikant frisyr, skulle blifvit utskrat
tad af sina bekanta och sannolikt ungkarl i all sin tid.

Då förut ej anade känslor började röra sig inom 
våra förfäders ludna bröst och de kommit till klarhet 
beträffande sina hjertans tillstånd, räfsade den unge mannen 
hop lite löf och ormbunkar i en packlår och satte in i 
ett hörn af sin pappas våning.

Då förstod hans mamma genast att han ämnade 
gifta sig, och utan att börja fråga och plåga honom om 
flickans slägt eller sätta sig och lipa öfver att »bli den andra 
i sin gosses hjerta», rörde hon hop en god pannkakssmet 
och la’ helt enkelt fram sin välsignelse och två rena 
handdukar.

Att skrifva vers till den älskade eller gå ut och 
stirra på månen, tjenade den tiden till ännu mindre än 
nu. Den unge mannen tog en häst och ett hamptjuder 
och gnodde i väg till den tillbedda. När han då fick 
se henne sitta och snaska i ett äppelträd eller plaska om
kring i en sjövik sa han inte: »Hoppas fröken mår 
bra?» eller: »Alltid lika förtjusande!» eller »Nå,
hvad tyckte ni om »Farbror Pål» på dramatiskan?»
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eller: »Vågar jag hoppas att någonsin kunna bli något 
mer för er än en vän?»

Nej, han tog henne med samma och band fast 
henne på sin Pålle och inledde kurtisen först på hemvägen, 
då korgar voro ytterligt sällsynta.

Visserligen fick man inga möblemang eller linneskåp 
i hemgift den tiden, men så kommo heller inga sväger
skor och lade sig till i sex eller sju veckor, och uppstod 
någon meningsskiljaktighet i hemmet, tog unga frun ej 
genast hatt och kappa på sig och sa: »Jag flyr till min 
mor».

Då man nu för tiden hör och läser att vi härstamma 
från aporna — d. v. s. bara Adam, ty Eva var, såsom 
visats, af finare extraktion — så upprör detta faktum 
inte sinnena så värst. Det är ju så länge sedan slägten 
förgrenade sig, att man ej alls behöfver umgås med sina 
ludna fränder. På sin höjd sticker man åt dem ett par 
nötter eller en pepparkaksbit när man spatserar omkring 
i en zoologisk trädgård och hviskar: »Min kusin, se här 
allt hvad jag kan göra för dig», men någon vidare för
trolighet eller vink att komma hem i familjen kommer 
aldrig i fråga.

Annorlunda var det i den pikanta brytningstid, då 
vi just skulle till att bli menniskor. Mina damer och 
herrar, jag är viss om att ni skulle funnit er högst in
tresserade af ett julkalas på den tiden. Familjens yngre 
medlemmar trippade omkring i halskrås och lackerade 
skor, de halfgamla tanterna sågo endast lite landtliga och 
orakade ut, men af grandonklar och farföräldrar kunde 
några sitta och spela prifte och se helt folkliga ut och 
låtsa om ingenting, medan andra ogeneradt slogo svan- 
sarne om ljuskronorna och hängde rätt upp och ner 
medan de pratade och gjorde sig intressanta för damerna. 
En onkel kunde spela fullkomlig kavaljer, stoppa ned 
svansen i venstra byxbenet och nypa kammarjungfrun i
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kinden ute i tamburen med helt lindrigt ludna fingrar. 
En annan var i stånd att hoppa upp på axlarne på 
husets guvernant och slicka henne på kinden.

Sällskapslifvet måste alltså under denna öfvergångs- 
period röra sig uti något friare former än nu, och tonen 
var kanske icke alltid den bästa, men så tråkigt som på 
en nutida stor supé hade man dock aldrig.

Någon »handskemoral» bestod man sig inte med den 
tiden, af det enkla skäl att handskar ännu inte voro 
uppfunna då. Hvad fruarnas dygd beträffar stod den i 
direkt förhållande till den äkta mannens knytnäfvar. En 
stark och allvarlig karl, som hade sin stenyxa i ordning, 
slapp i regeln att i sitt eget hem bekosta mat och un
dervisning åt andras pojkar.

Karlarnas dygd var mindre remarkabel. Ännu talar 
man i södra Europa om en profryttare vid namn Zevs, 
som reste för firman Jupiter & C:o. När denne lade 
an på en värdshusflicka, lät han drickspengarna flöda i 
sådan myckenhet att den tidens bildrika skalder sa att 
han »besökte flickorna i ett guldregn».

En annan gång förföljde han en syfröken, så att 
himlen såg sig inte god att rädda hennes oskuld på annat 
sätt än att förvandla flickan till en —- ko.

Nå, för en gångs skull var skämtet inte illa, men 
det vill synas som hade försynen fått smak på slika 
métamorphoser, ty äfven många af nutidens damer befin
nas vid närmare granskning ha undergått liknande för
vandling. Men nutidens män, mindre lyckliga eller kanske 
mindre skarpsynta än Zevs, varsna sällan förändringen 
förrän de varit gifta en tid. Â andra sidan måste rättvisligen 
medgifvas att mången äkta man är »en rigtig buffel».

Man talar om våra förfäders enkla hushållning och 
framhåller dem som exempel för oss, som sällan få till- 
gångarne att räcka till.

Ja, mitt herrskap, nog är det sannt att vi offra rätt



252 GAMLA TIDEN.

mycket på lyx och fåfänglighet, men så hade också våra 
förfäder afundsvärda ekonomiska fördelar.

Tanken blott på galten Sehrimmer, som slagtades 
och åts hvar qväll och var lika kry och slog lika sirlig 
knorr på svansen hvar morgon! Hvilken skatt för en 
fattig husfader!

Hushållningssällskapen skulle göra menskligheten en 
väsentlig tjenst, om de ville låta bli både mossodling och 
hästafvel och medaljering af gamla drängar, och uteslu
tande slå sig på uppdragande af det svinslaget.

Andra åter hålla iöre, att den seglifvade galten 
måste fattas allegoriskt och inte i svansen, att han skulle 
vara bilden af något oförgängligt i folkets lif, något som 
aldrig dör hos nationen.

Då måste besagde galt varit antingen af ekonomisk 
eller politisk natur, antingen tullfrågan eller unionsfrågan.

För min del tror jag att den verldsbekante galten 
är unionsfrågan, ty den har lemnat den bästa »press- 
syltan» af de två.

Gamla tiden. Herkules, Cæsar, Hannrbal 
och försvarsfruarna i Karthago m. fl.

Menskligheten har förändrat sig högst betydligt under 
årtusendenas lopp. En nutida sjunde dotter till en fattig 
folkskollärare påminner högst obetydligt om en forntida 
jetteqvinna; hon har för smala armar och är för tunn 
öfver bröstet till det.

I ett fall ha dock menniskorna alltid varit sig lika: 
i missnöje med den tid, i hvilken de lefva. Redan fru 
Eva i Paradis sa till sin piga: »Din lättja och högfärd 
göra mig tokig. Har du inte nu gått och klutat ut dig
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Aldrig kom det på frågan att han hade tandpetare 
på sig. Utan när han hade ätit middag gick han ut 
och spatserade tills han kom till en väderqvarn, och då 
lade han pekfingret på vingen och höll fast medan han 
skar ut sig en passande flisa.

Hände det sig att han glömde tända cigarren der 
hemma när han gick bort på viraparti om qvällarna, 
så var han inte den som förnötte sin tid med gagnlös 
kurtis med cigarrfröknarna för en lumpen tändstickas 
skull, utan han knäckte närmaste lyktstolpe på midten 
och tände sin havanna vid lyktan. Poliskonstapeln kunde 
stå på andra trottoiren och darra och se på, men tordes 
inte knysta.

Herkules’ höga börd —• han var oäkta son af en 
gud och en symamsell — hindrade honom att vid någon 
bättre cirkus söka ett passande fält för sina talanger, 
utan försörjde han sig med diverse entreprenadarbeten. 
Det ryktbaraste af dessa var när han mockade fähuset 
åt patron Augias. Socialisterna hade varit ute och pratat 
strunt för jordarbetarne på patron Augias’ egendom, och 
alla kogubbarne hade strejkat. Fröknarna Augias hade 
i åratal måst gå i ladugården sjelfva i glacéhandskar 
och uppknippade klädningar och fodra kreaturen, men 
grep och skofvel rörde de inte. Då kom Herkules dit 
och tog sig på att göra rent på en enda dag. Både 
patronen och flickorna trodde nu att han skulle gno åstad 
med skottkärran. Pyttsann! Han gräfde ett par tre 
kanaler och ledde dit ett halft dussin floder, som på en 
timmas tid spolade bort alla gödningsämnena.

Skalder och sagoberättare sjöngo Herkules’ lof, men 
när länsagronomen kom dit, ruska’ han på hufve’t och 
menade att det var skada på all den rara spillningen.

Det är från denna tid man kallar de svenska insti
tutioner och embetsverk der ärendena hopa sig, chefs
platserna ges bort till politiska lycksökare, befordringarna
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ske orättvist och oduglingarne hålla sig framme, för 
Augiasstall. Men Herkules? Ja, se han hörs inte af.

Fruntimren, som blifvit så mången bra karls olycka, 
lade äfven an på Herkules. En enkefru Omphale hade 
honom att klä sig i stubb och sitta och spinna, och en 
annan, med hvilken han gifte sig, drog honom på halsen 
en rival vid namn Nessus, som i sin falskhet skickade 
honom i bröllopspresent en förgiftad mantel, hvilken för
tärde halfgudens herrliga kropp, gjorde honom vansinnig 
af smärta och vållade hans död.

Fattas denna tragiska händelse allegoriskt, så kan 
den bli en bra högmessotext. Hör på:

En sällhet utan namn fyller den kraftige ynglingens hjerta, då 
han i glädjens berusnine, signad af kyrkan, välsignad af föräldrar och 
fränder, sluter sin ömt älskade brud i sin famn.

Men ve honom, om han bland bröllopsgåfvorna i det nya hem
met äfven inför gamla synders Nessusmantel, om dess hemska gift, 
samladt droppe för droppe under ett utsväfvande lif, nu förrädiskt 
smyger sig in i det sjudande blod, i det fröjdskälfvande hjertat, suger 
märgen ur kraftiga armar och mänger sorg och ve i bruds och 
brudgums kyss !

Den Nessusmanteln, under hvilken själen ängslas och kroppen 
förtvinar, behöfver verlden icke se. Öfver densamma kunna breda 
sig brudgummens högtidsdrägt, glänsande skrud, uniformer och ordnar, 
men under all glansen sitter den dock hjertat närmast och suger 
dess blod och tager dess lif och gör till sist liksom åt Herkules ett 
dödande bål af hvad den glade ynglingen först trodde vara bara en 
lekande lusteld! .

Ack ja, om inte det välsignade lättsinnet hade varit, 
så kunde Herkules kanske lefvat än.

En annan stark man i gamla tiden var mosaiske 
trosbekännaren Simson. Han besegrade 5,000 personer 
med en asnakindbaga, ett konststycke, som stod utan 
konkurrens ända tills regerande norska vensterstatsråd 
begynte prostituera sig på folkmöten. På Norrbro hade. 
det inte varit rådligt att släppa herr Simson en förmiddag 
mellan 11 och 2, ty han hade en obehaglig vana att 
fläka midt itu alla »lejon» han mötte, hvilket ådrog 
honom skarpa tillrättavisningar af den tidens djurskydds
föreningar.
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med pingstliljor på halsen och rönnbär på benen igen! 
Ja, det är en tid vi lefva i!»

Och när Kain slog ihjel sin broder, suckade den 
fromme Abel: »Jag faller ett offer för tidsandan. Hvilken 
råhet knappa sextusen år före Kristus!»

Den gamla tiden hade dock det företrädet, att 
menskorna genom ett rörligare, friskare, naturenligare lif 
blefvo både äldre och starkare. Den äldste var kamre
raren i Himalaya hypoteksförening, kapten Methusalem. 
Han blef 969 år och tog pension i 900 år. Han kull
kastade alla statistiska beräkningar, han bragte sin orts 
lifränteanstalt i cession och höll på att ruinera sina vän
ner med jubiléer och födelsedagspresenter. En löjtnant, 
som gifte sig med gubbens yngsta dotter i 34: de giftet, 
när Methusalem var 500 år, i tanke att snart få ärfva, 
måste skjuta sig i följd af ekonomiska bekymmer; han 
kunde inte vänta ut honom. Från sin studenttid hade 
Methusalem en vexel på hundra banko, som han omsatte 
hvar tredje månad hela sitt lif. De gamla vexlarna 
gömde han alltid efter inlösen, och när han dog kunde 
sterbhuset sälja fyra jernvägsvagnar makulerade vexel- 
•accepter.

Den starkaste af det gamla folket var Herkules. 
Hans högsta nöje var att gå och skoja på jernvägsstatio- 
nerna. När tåget skulle åstad, stod Herkules helt lugnt 
och oskyldigt vid en andra-klass-kupé och pratade med 
någon bekant handelsresande. Så blåste inspektören och 
lokomotivet hvisslade och skulle ge sig i väg, men det var 
lögn, det kom ur fläcken. Man lade på mera kol och försökte 
på allt vis, men tåget stod der det stod ända tills Herkules sa: 
»Adjöss mä dej, Pettersson!» och steg ner på perrongen.

— Hör nu, konduktörn, hva va dä för en? frågades 
■der rundt om i damkupéerna.

■— A, dä ä den tosingen Herkules, som går och 
sätter fotterna i hjulen och bromsar oss.
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Sedan äfven Simson fallit genom en qvinnas trolöshet, 
begynte forntidens hjeltar tänka på omöjligheten att äfven 
med det största mått af mod och styrka reda sig alldeles 
solo; de började bilda arméer och slå under sig hela 
länder.

Bland den gamla tidens fältherrar intog Julius Cæsar 
ett framstående rum. Det var han, som redan på sin 
tid vid en färd genom Vimmerby med skarp profetisk 
blick utropade: »Hellre vill jag vara borgmästare här 
än stadsfullmägtig i Grenna».

För öfrigt var Cæsar också bekant för sin ovanliga 
tur på sjöresor. Han gaf sig ut i det värsta oväder på 
genomruttna Plimsollare, och när kaptenerna bleknade 
sa han: »Var lugn skeppare; du har Cæsar och hans 
lycka ombord!»

Dagen efter sedan detta stått i tidningarne nedsatte 
alla assuransbolagen premierna för de båtar herrskapet 
Cæsar brukade fara med, och alla ångbåtsbolag skickade 
fribiljetter.

Om sin frus anseende var han lika mån som om 
sitt eget. Om någonting försvann i bodarna medan hon 
var derinne röt han: »Cæsars hustru får inte ens vara 
misstänkt!» och så var den saken ordnad.

Till sist blef han så svår och högfärdig, att stads- 
fullmägtige i Rom på ett enskildt, icke annonseradt sam
manträde beslöto att han skulle dö. Dagen derpå, då 
han uppträdde inför rådhusrätten såsom kärande i ett 
vexelmål, satte de beslutet i verket. Cæsar försvarade 
sig länge och tappert, men då han slutligen i högen fick 
se sin egen nevö och fosterson Brutus komma kånkande 
med familjens störste köksknif, utbrast han med synbar 
indignation: »Också du, min gosse! Det var svinaktigt!» 
knäppte öfverrocken om sig och dog.

Af kulturhistoriskt intresse är de karthaginensiske 
qvinnornas hållning under striderna med Rom., De bil-
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dade försvarsföreningar, sköto samman medel och gåfvo 
soiréer till förmån för rikets flotta och här.

Så långt kunna ju våra fruar och fröknar ännu 
följa dem, men så en qväll på försvarssoiré med tablåer 
och dans å Karthagos börs infunno sig alla damerna i 
— nattmössa. Visserligen fina, bespetsade, högst eleganta 
plagg, men nattmössor.

Herrarnas förvåning kände inga gränser, ända tills 
försvarskomiténs ordförarinna knackade i bålen och sa :

»Våra hjeltemodige försvarares rodnande kinder och 
förlägna blickar säga oss tydligt huru förvånade de äro 
öfver att se oss alla i ett plagg, som plägar vara för- 
visadt till det rum, hvilket utgör ramen omkring ungmöns 
oskuldsfulla hvila eller äktenskapets ljufva mystèr.

Men vi hoppas att förvåningen skall ge rum för 
en gillande beundran, då vi upplysa, att vi på foster
landets altare offrat en af naturens skönaste prydnader 
åt oss qvinnor.

Mina herrar! I detta ögonblick gå våra lockar 
genom Karthagos repslageriaktiebolags maskiner! I mor
gon skola de utgöra en del af kablarna i Karthagos 
örlogsflotta! Lefve den!»

Ett sorl af jubel följde på de högstämda orden, 
och en gammal pensionerad guttaperkastämpelsagent hvi- 
skade med tårar i ögonen:

— Äfven min gummas nyaste fläta, som kostade 
tjugo riksdaler kontant, stoppades ned i föreningspåsen!

Sigurd, “Marie på Gjdlene Hästen“. 17
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Korstågen och skilda tiders olika kors- 
farare. — Biddartiden. - Redogörelse 

för de märkligare riddarordnarne.
— Riddarne förr och nu.

Mitt herrskap!
Vi slutade vår senaste föreläsning i Karthago, men för 

min del finnes intet hinder för att vi nu öfverga till 
korstågen, åtminstone intet kronologiskt hinder, ty om 
ni ville slå ihjel mig kan jag inte på pricken säga när 
det första korståget började.

Ni kan fråga en femteklassist.
Sådant undanfaller en lätt när en ska ta en gran

skande öfverblick af det hela. Svårigheten med årtalen 
i historien är egentligen att passa in ett lämpligt årtal 
på rätt ställe, ty siffertalen i och för sig äro, ännu sa 
länge, inte högre i historien än att de med lätthet utsä
gas af hvem som helst.

Korstågen äro af flere slag. Mest ryktbara äro de 
som skedde för att återeröfra Kristi graf, och under hvilka 
en viss Petrus af Emaus eller Peter Amiens eller Petruccio 
Amico särskildt utmärkte sig och red på en åsna.

Detta sätt att vinna berömmelse genom att rida 
upp på åsnor har äfven i nyare tider visat sig mycket 
praktiskt. Ibland kommer äfven sjelfva åsnan upp på 
magtens tinnar ....

Om korstågen till Palestina kan i korthet sägas, att 
om menniskorna ansträngt sig hälften sa mycket för att 
tillegna sig Kristi lif, som för att vinna hans graf, sa 
skulle menskligheten varit åtskilliga procent bättre nu för 
tiden.
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Ett annat slags korståg är en theologs pilgrimsfärd 
efter biskopskorset. Salig biskop Mörner i Wexiö hade 
liksom de första korsriddarne varit krigare; annars går 
vägen vanligen genom skolans törnestig eller ock krigs- 
stigen mot nyevangelismens saracener och filosofiens mame- 
lucker. Vår herre bar sitt kors på skuldran och böjde 
sig framåt, en biskop bär sitt kors på bröstet och nödgas 
för jemnvigtens bibehållande stundom vräka sig något 
bakåt. Kristi lön var en törnekrona, den biskoplige kors
dragarens är 15- till 20,000 riksdaler, men äfven den 
sednare bär sitt kors med tålamod.

En tredje sorts korsriddare är riddaren af huskorset, 
som gerna för en toffel i vapnet. Han bär sitt kors 
hvarken fram eller bak, utan släpar det under armen i 
hatt och kappa. Hans mod är af mera passiv natur än 
de förste korsriddarnes, och huskorsets fina utstyrsel drif- 
ver honom ofta snabbare än han sjelf tror in i det 
judiska landet. Mot hög procent.

Så finnes det äfven korsriddare, som ingen ser, både 
manliga och qvinliga. De bära sitt kors inom sig, digna 
ofta under dess tyngd och äro i så fall olika Peter af 
Amiens att åsnorna oftast topprida dem.

Den heliga grafven vanns aldrig rigtigt ordentligt 
af korsriddarne, det heliga lifvet ej heller, men under 
resorna hade de fått smak på att slåss och fortsatte der
med äfven i hemtrakten. Då inga verkliga fiender funnos, 
kom man ihop till krigisk lek: de s. k. tornérspelen, 
hvilka tillgingo på följande sätt:

En af ortens vackraste och mest bemedlade herrskaps- 
flickor sattes på flere å hvarandra vid kanten af ett 
afmejadt klöfverfält uppstaplade, med filtar öfverklädda 
packlårar och hade vid sin sida en nattsäck med ylle- 
amier, broderade västar, kulörta halsdukar och andra 
alster af qvinlig handaslöjd. Traktens honoratiores togo
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plats bakom, goodtemplarmusiken blåste och allt var så 
högtidligt som möjligt.

Så kommo socknens ungherrar ridande på sina 
pappors bästa unghästar och jernskodda från topp till 
tå, som om de varit rika brukspatronssöner allihop. Den 
unga fröken lade ett par röda vantar eller en softkudde 
på kanten af packlåren och sade med ett förtjusande 
småleende: »Slåss om det!» Och genast barkade två
ungherrar ihop så att det knakade i bakbenen på märrarne, 
och började dunka på hvarandra med stora svärd så att 
smeder och kopparslagare efter hvarje sådan tillställning 
hade ett par veckors helsikes jobb med att ta ut alla 
bucklorna på jern-gångkläderna. Så höllo de på tills en 
af dem halft ihjelslagen låg och trillade på marken och 
skrek: »Jag ger vantarne fan!» Hvarpå segraren, stolt 
som en Gud, skumpade fram till den unga damen och 
fick sitt handarbete, en bandrosett, en half liter punsch, 
en kyss, en servettring eller någon annan småsak, under 
det gårdsdrängen körde fram med qvarnvagnen och for 
till lasarettet med den besegrade.

Så kunde detta härdiga slägte hålla på en hel för
middag tills småsakerna i nattsäcken togo slut och den 
unga damens pappa reste sig med anmärkningen : »Supen 
kallnar, mina herrar!» Den tappraste fick då föra pris
fröken till bordet, men när soppan serverades hände det 
ofta att han fick plocka ut en fem sex framtänder och 
lägga på tallrikskanten samt kasta till sin dams knähund 
en eller annan fingerände under bordet, innan han kom 
i rigtig fart med ätningen.

Sådana der tornérspel kunde stundom vara rent af 
helsofarliga, men de piggade upp ungdomen i alla fall. 
Man hörde aldrig på den tiden talas om tjugofem-åringar, 
som gjorde konkurs, eller om falska vexlar, eller om 
pojkar, som ruinerade sina pappor, eller att gossar och 
flickor gingo ut i hagarne och sköto ihjel hvarandra af



KORSTÅGEN OCK SKILDA TIDERS OLIKA KORSFARARE. 261

kärlek. Blef man kär i en flicka, så slog man ihjel alla, 
som hade samma smak, eller ock fick man kärleken 
ordentligt utpiskad ur sin egen kropp, och dermed basta.

När jag tänker på huru unga karlar nu för tiden 
skola ha sexa och punsch både förut och efteråt för att 
sjunga med i qvartettserenad, der de inte riskera annat 
än en liten lungkatarr eller att fa en vattenkanna i hufve’t 
af någon retad grannmadam, så kan jag inte undgå att 
draga en djup suck vid jemförelsen med riddartidens 
trubadurer, som med esskornetten i hand och en sup och 
ett par smörgåsar i fickan voro i stånd att hålla ut natt 
efter natt nedanför sin tillbeddas fönster och slåss med 
både hundar och rivaler.

Qvinnans trohet var också något helt annat på den 
tiden. Man behöfde icke säga mer än ett halft ord till 
en mamsell; sedan kunde man tryggt resa Europa rundt 
i tio ar utan att vexla en skrifven rad, och när man 
kom hem igen stod hon, ännu ung och skön och oför- 
lofvad, och hviftade med sin näsduk från ett fönster i 
fjerde våningen.

Nu kunna flickorna hänga om ens hals och gråta 
och svära och bedyra, att om man svalnar det allra 
minsta skola de äta arsenik så det kunde ta lifvet af ett 
helt stationssamhälle. Men kommer man tillbaks efter 
halftannat år så är den älskade varelsen gift med kom
ministern i församlingen eller veterinären i närmaste köping 
och kommer emot en med famnen full af tvillingar och 
helsar god dag, som om ingenting hade händt, och bjuder 
på middag med äggmjölk och kåldolma. Om så vid 
kaffet och konjaken herr pastorn blir kallad till en bekym
rad själ eller herr veterinären ska ut och räkna trikinerna 
i en nämndemanssugga, och man blir elegisk och fattar 
hennes hand och hviskar: »Mins du, Amanda...?» så 
slår hon till ett flatskratt och säger : »Ja, du store Gud, 
hvad vi voro tokiga på den tiden!»
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Och var man ordentligt gift med ett fruntimmer så 
kunde man lemna henne i femton år och vara viss om 
att finna henne på sin plats när helst man återkom.

Riddareväsendet var ock vid den tid vi nu skildra 
något helt annat, högre och ädlare än nu. Jag vill här 
redogöra för några af de mest berömda bland de gamle 
riddarordnarne.

Först ha vi »riddarne af runda bordet», så kallade 
dels för att antyda att de aldrig brukade ramla under 
bordet, hvilket någon gång händer nutidens riddare vid 
styfvare kalas, dels för att beteckna sig såsom modige 
och tappre män, till skilnad från skräddare, hvilka, som 
bekant, alltid sitta på fyrkantiga bord.

»Maltheserriddarne» utgjorde en dåtida utbrytning ur 
goodtemplarorden, hvilken protesterade mot goodtemplar- 
nes yrkande på svagdrickats betecknande som rusdryck 
och sammanslutit sig för ett måttligt idkande af bättre 
maltdrycker.

»Tempelherrarna» hade sitt namn deraf att de alltid 
brukade samlas hos klockaren omedelbart efter högmessan 
i socknens tempel. De hörde naturligtvis till »Kyrkans 
vänner» och beklagade lifligt nyevangelismens uppsving.

Den ridderligaste anda, den största inbördes till- 
gifvenhet och den okufligaste tapperhet utmärkte dessa 
den gamla tidens riddare. De skulle inte trott sina ögon 
om de fått se den ene nutida vasariddaren åtala den 
andre för bedräglig konkurs och bringa honom i sinkabirium.

Deremot skulle de sannolikt ha funnit sig mera hemma
stadda bland den inbördes kärleken och välviljan i våra 
trefliga sällskapsordnar, der »riddare», som klockan 5 e. m. 
inte hade skuggan af en aning om hvarandras tillvaro, 
klockan i 1 f. m. hänga om hvarandras halsar och lalla: 
»Bro ... ”0 .. hor lille ... ja ... a ... hag hå. . åller af dej 
so . . . o . . . hom du vore . . min kö . . . höttslige far!»

------
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