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Vi gifte oss i Göteborg pingstafton den 4 juni och 
fingo vårt hem i hörnhuset av Karl Gustavsgatan 
och Storgatan, 1 tr. upp. Det var en rymlig och 

trevlig våning, och när vi om eftermiddagarna sutto på 
balkongen till J.:s rum, där vi mest höllo till, tyckte vi 
oss bo nästan som på landet: sällan hände att någon 
körde vid denna sida av huset, mitt emot låg Heymans 
villa i en stor trädgård och något längre upp syntes en 
röd stuga bakom några lummiga träd.

1882.

Det hade föregående höst blivit bestämt att en liten 
villa skulle byggas på Gubbero ägor, och här skulle 
vi för framtiden ha vårt sommarnöje. Vi bodde 

denna vår en tid pä Gubbero och följde med livligt 
intresse arbetet på vår stuga, vilken nu nalkades sin 
fullbordan. Den 8 juni antecknades: »åto middag pä 
Högalycka för första gången.» Vi sutto uti J.:s ännu 
otapetserade rum, och målarne voro i full verksamhet i 
salen utanför; sedan dröjde det ej länge innan vi flyttade 
upp helt och hållet.

Den 10 augusti föddes Hedvig, och en så söt liten 
flicka tyckte vi oss aldrig förr ha sett, där hon låg bred-
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vid mig, gäspande och med de små röda fingrarna i 
oavbruten rörelse. Och det var inte bara vi föräldrar 
som tyckte så, ty längre fram skrev jag till J., som var 
utrikes: »tant Lilly L. var här idag och sade att lillan är 
det sötaste barn hon sett, och det var ju ett smickrande 
omdöme av en mormor.»

1883.

På våren, då Hedvig skulle vänjas av, skrev jag till 
J.: »jag ser ingen utsikt att få lillan att förtära annan 
mat än Charlottes. Igår höllo vi på en hel timme 

att under allehanda list och svek få i henne vad hon skulle 
äta; vi försökte med äggmjölk först och sockervatten 
sedan, både i flaska, glas, bägare, kopp och sked, men 
alla bemödanden strandade mot hennes oövervinneliga 
envishet. Som leksaker betraktade voro nog alla dessa 
redskap ofantligt lämpliga, men så fort hon fick en droppe 
i munnen kastade hon sig baklänges och bet samman 
de fyra små tänderna.»

På sommaren antecknades: »av Hedvig ha vi allt större 
glädje, och en rar liten flicka är hon, där hon sitter på 
gräset i sin vita klädning och ljusröda kofta eller håller 
J. sällskap medan han klär sig om morgnarna, då hon 
har sin plats i hörnet av hans gröna soffa och leker med 
skohornet, papperskniven och klockan, vilken senare är 
särskildt trevlig att bita i.»

*

Den 19 oktober föddes Carl, och J. och jag kände oss 
stolta och glada att ha fått en son. Visst tyckte vi att 
han var tämligen liten och klen, men sköterskan försäk
rade att »prinsen» var präktig, då hon kom in till J. och
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mig med den lille stackaren på sina kraftiga armar och 
föreslog: »ska vi ge våran pappa en kyss?»

Hedvig syntes belåten att ha fått en liten bror, fastän 
hon i början ej rätt visste vad hon skulle tro och sade 
»vov vov!» första gången hon såg den underliga lilla 
tingesten. Vid fadderskapet stod hon tyst och stilla medan 
prästen läste, men när klockan började slå, hördes en liten 
röst säga »bipp! bipp!» ända tills de sex slagen förklingat.

Hedvig började vid denna tid tulta omkring i rummen 
på egen hand, litet bredbent och osäker, och kom allt 
som oftast in till mig, ställde sig framför spegeln och 
neg för sin egen bild, nickande med det lilla ljuslockiga 
huvudet.

1884.

Det var uppgjort att J. denna vinter skulle resa till 
Amerika för affärer och att jag skulle göra honom 
sällskap. Vi gåvo oss av fram på nyåret, och 

Hedvig fick under vår frånvaro bo hos sina morföräldrar. 
Carl stannade hemma tills vidare, omsedd av amman och 
en sköterska, men flyttades längre fram till farfar och 
farmor på Oubbero.

Mormor skrev om Hedvig: »lillan står just nu här, 
mycket otålig att få pullor och lovar kyss — men för
gäves: mormor är sträng och säger att hon ej får något 
förrän hon ätit ägg och mjölk. Hon tycker nu rätt bra 
om kött, men ej serverat av Alida utan blott i mormors 
knä. Detta anses orättvist nog såsom självsvåld.»

Morfar berättade: »lillan pratar från morgon till kväll 
och är synnerligen glad; endast då Alida vänder henne 
i alltför obehagliga ställningar blir hon med skäl miss
belåten.» Och en annan gång: »jag har svårt att tro
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annat än att det är hennes lilla mamma själv för 21 är 
sedan, då hon hjälper mig med min toilette. Maggördeln, 
med vilken hon gärna vill pryda sig, förorsakar någon 
gång en liten strid oss emellan.»

Farmor skrev om Carl: »han är snäll och rask; vad 
som minst frodas är håret; Fina påstår att när man ser 
mot dagern är ett litet fjun synligt.»

Sedan jag hemkommit från Amerika-resan — ett par 
veckor före J., som hade att göra i England - skrev jag 
till honom : »när jag först kom in till barnen höllo de pä 
med sin morgon-toilette. Hedvig kände till en början ej 
igen mig, men snart sträckte hon armarna emot mig och 
ville sedan ej släppa mig. Hon har lärt sig att kyssas 
som en stor människa.»

Carl låg i sin ammas knä och tittade på mig med stora, 
undrande ögon, och om jag ej vetat att det var min pojke 
skulle jag visst ej anat det, ty han hade tagit sig alldeles 
märkvärdigt. Jag skrev till J.: »lille Carl är riktigt präktig, 
söt och trevlig, skrattar och jollrar oupphörligt. Han har 
lagt av sin mössa och är kal som en biljardboll. Fina 
säger att alla människor tycka att han är märkvärdigt 
lik sin pappa.»

Sedan jag slagit mig ner vid frukostbordet klättrade 
Hedvig upp i mitt knä, satte på sig min serviett, tog 
kniv och gaffel ifrån mig och började äta, som om det 
varit den naturligaste sak i världen att så skulle tillgå. 
Jag kunde föreställa mig hur hon tyranniserat sin lilla 
mormor när de varit på tu man hand. För övrigt hade 
Hedvig utvecklat sig betydligt på de 3—4 månader jag 
ej sett henne och talade tämligen begripligt; sig själv 
kallade hon »Ecketi», Carl »Kaka», och när hon tappat 
en sak på golvet och i befallande ton ropade: »Atta!» 
infann sig hennes lydiga slavinna Alida.

Som helt liten var Hedvig ytterligt svag för granna 
kläder och att prova ett nytt plagg var hennes största
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nöje. Hon var sin mormors ögonsten och de två kommo 
synnerligen väl överens; visserligen försökte mormor att 
vara lika intresserad och beundrande när Carl förevisades, 
men det ville inte riktigt lyckas. »Lille Carl ser så from 
ut,» brukade hon säga, men »Ecketi» var och blev favo
riten. Morfar och farmor gåvo Carl företrädet, vilket i 
någon mån tröstade hans amma, som med en viss för
trytelse brukade fråga: »de tycka jämt att Hedvig är så 
märkvärdig, men nog är väl lille Carl lika söt?»

På hösten flyttade vi in i översta våningen av huset n:r 
1 Parkgatan, åt Hagakyrkan till; från de två fönstren åt 
allén hade vi en vacker och vidsträckt utsikt över staden.

1885.

På nyårsdagen föddes Albert, en duktig liten pojke, 
och vi gladde oss vid tanken på hur trevligt det 
skulle bli när de två jämnåriga små bröderna växte 

upp tillsammans. Präktigt tyckte jag också det var att 
kunna tala om »alla mina barn.»

Hedvig och Carl lekte i rummet bredvid sängkamma
ren, och den lille nyfödde gav allt emellanåt en påmin
nelse om sin tillvaro genom det mest intensiva, otåliga 
skrik jag någonsin hört. Jag lade ibland handen på 
ringklockan för att höra efter om de stuckit en knappnål 
i hans ben eller någon annan olyckshändelse inträffat — 
då på en gång allt blev tyst: sköterskan hade äntligen 
fått hans flaska färdig, och med nappen i munnen låg 
han nu på hennes knä och njöt havresoppa med karls- 
badervatten i långa klunkar. Hedvig och Carl återupp- 
togo sina avbrutna lekar, deras jungfru, Fina, sjöng med 
ljudlig stämma visorna i den nya bilderboken, och hennes
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»vi ska fara till Danemark, 
köpa skor för en halver mark, 
skor så trinda som pepparkorn 
katten blåser i silverhorn» — 

ljöd i mina öron om och om igen.
Albert växte till och förkovrades, och när han vid några 

månaders ålder skulle vaccineras anmärkte doktor Billqvist: 
»han har armar som en beväringsyngling.»

*

J. köpte detta år en ridhäst, Smart, som även kunde 
köras, och vi foro numera var dag ut och åkte i en liten 
kärra — långa, trevliga turer utåt Hisingen, till Delsjön 
och Danska vägen; när vi skulle äta middag på Gubbero 
eller på Bruket var det också oftast i kärran vi färdades.

1 den nya våningen, liksom i den gamla, hade vi vår 
tillvaro så godt som uteslutande i J.:s rum, och här bru
kade Hedvig och Carl ligga på mattan och plocka upp 
pullor, som mormor med stor frikostighet strödde ut åt 
dem. Efter middagen, när barnen kommit in till oss, 
sprungo de alltid till den nedersta hyllan i ett av bok
skåpen för att ta fram var sin del av »Magasin pittoresque», 
vars 34 årgångar stodo där, som de väl visste, för deras 
räkning. Carl gick gärna omkring med en stor bok un
der armen och såg högtidlig ut. Han lade tidigt i dagen 
en utpräglad forskningsanda — allting skulle han klåfingra 
på och undersöka, så att man fick noga lägga undan 
saxar och andra farliga eller ömtåliga saker när han var 
i rummet. Men en rar liten gosse var han, och jag skrev 
till J.: »lille Carl ser så söt ut i sin vita pälsmössa.»

Den dag som bestämts för utflyttningen till Högalycka 
brukade barnen stå i fönstret för att passa på när Gub- 
bero-vagnen höll utanför. Det var nämligen sed att vi 
hämtades av den, och när den efterlängtade stunden var
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J.:s rum.

inne stuvade vi in oss de tre barnen, deras bada 
jungfrur och jag — och dessutom alla små och stora 
saker som vi ansägo oss ha plats för. Så bar det i väg, 
och barnkammarsklockan, som jag hade i knäet, skramlade.

Vi foro först till Gubbero, där vi stannade hela dagen 
medan det stökades uppe i villan, och fram mot kvällen 
vandrade vi genom parken hem till oss för att börja 
sommarens liv.

Det var tidigt i maj vi kommo ut, och vackrast syntes 
oss vår stuga om våren, när vi skymtade den mellan 
björkarnas ljusa lövverk och bokarnas nyutslagna grönska 
i bakgrunden blandade sig med de mörka granarna.

Vid 1/zl 1-tiden alla förmiddagar gick jag ner till Gub
bero på en stund. Första året gick jag ensam, andra 
året körde jag Hedvig i en liten vagn, tredje året spat- 
serade Hedvig under det att Carl åkte och fjärde året



Högalycka.

spatserade både Hedvig och Carl under det jag körde 
Albert.

När klockan led mot fem höllo barnen sig färdiga att 
möta J. när han kom frän »kantoret», och så fort spår
vagnen stannade blev det kapplöpning ut till landsvägen 
och i hans famn. Hände det någon gång att han kom 
en kvart för sent blev det stor missräkning, och likaså å 
hans sida om barnen råkat fördröja sig i Gubbero park.

Då vädret var vackert åto J. och jag middag på för- 
stugukvisten utanför tamburen, men tyvärr hade vi ej 
alltid samma uppfattning om temperaturens lämplighet 
härför, och J. beklagade emellanåt att han lämnat sin päls 
i staden. Sedan vi ätit slogo vi oss ner på gräsmattan 
vid staketet eller gingo med hängmattan och våra tid
ningar upp i backen, tills tiden var inne för barnen att 
lägga sig, för oss att göra vårt sedvanliga eftermiddags- 
besök på Gubbero. Senare på kvällen gingo vi ibland
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uppåt Paulikyrkan för att se hur solen sjönk ner bakom 
bergen, eller promenerade vi Gårdavägen åt Örgryte till, 
eller över ängarna bortåt älven, där det på denna tid 
ännu var öppet och fritt.

Vi bodde gärna på Högalycka till fram i oktober, fastän 
trevnaden ej var lika stor då som förut, enär J. från den 
1 september arbetade på kontoret om eftermiddagarna. 
Vi måste äta middag kl. 3 och han fann det besvärligt 
med det myckna fartandet in och ut.

1886.

Hela juni månad var jag i Porla och hade Hedvig 
med. Hennes mage var emellanåt litet krånglig och 
hon blev då envis och kinkig samt gjorde mig ej 

ringa besvär. Jag berättade för J. att »åtskilliga små duster 
utkämpas oss emellan, men som jag icke ger efter blir 
motståndet för var gång allt svagare.» »Jag är snäll, jag 
är bara ledsen,» försäkrar hon, när hon skriker och jag 
förmanar henne att inte vara stygg.» — Ja, nog var hon 
snäll och vänlig den lilla ungen! — »Jag håller så mycket 
av mamma som när en kyrka står på ett träd,» brukade 
hon säga, och när jag skulle gå ut bad hon mig ej vara 
borta länge — »inte mer än en myras halvtimme!»

J. skrev från Högalycka att »Carl är mycket allvarsam 
och svarar »nej» på allt vad man frågar,» och »Albert är 
så fet att han är nästan oformlig.» Också var han ovan
ligt sen att gå; mot slutet av sommaren, då han var 20 
månader, skrev J. till mig, som var bortrest: »Albert går 
mera nu, men håller sig hälst vid väggar och stolar.» 
Han hade ett litet rundt, trevligt ansikte och såg alltid 
mycket glad och gemytlig ut.
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1887.

Denna vinter voro J. och jag en tid i Stockholm, 
och sedan J. kommit hem, före mig, skrev han och 
berättade om barnens företag.

Under Högalycka-vistelsen stodo Smart och kärran pä 
Gubbero, och vi funno det skönt att ibland komma utåt 
landet på en stund; ofta fick någon av barnen följa med 
och sitta på en pall framför oss. Var gång vi voro 
bjudna till Stora Torp eller Gamlestaden åkte vi också 
dit i vår kärra.

Någon trädgård fanns ej på Högalycka, men ett par 
blomsterrabatter sågos om av mäster på Gubbero, och 
vi hade två äppleträd, vilka stått där före vår tid. Det 
ena, nere vid brunnen, gav rikligt med frukt som dock 
ej var god att äta; det andra, vid vägen upp till kyrkan, 
bar stora, välsmakande äpplen med vilka vi till och med 
trakterat på Carls fadderskap.

Ett hönshus hade numera blivit uppbyggt och detta 
vai föremål för allas vårt livliga intresse. Hördes en höna 
skrocka blev det stor uppståndelse och vi rusade till 
stället, jungfrurna, barnen och jag, för att göra oss under
rättade om resultatet; J:s första fråga till barnen när han 
kom ut till middagen var: »hur många ägg ha hönsen 
värpt idag?»

Jag hade en särskild bok för »Högalycka landthushåll» 
och krediterade mig själv för var kyckling som slaktades, 
men det var med sorg i hjärtat jag en dag måste skriva 
på debetsidan: »1 kyckling bortsprungen.»
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Vi hade även mycket nöje av en båt som låg i Gull- 
bergsån nedanför Gubbero trädgård och i vilken vi ofta 
rodde ut i älven; någon gång hände att vi togo matsäck 
med och åto middag inne i vassen.

*

Även denna sommar voro vi i Porla, och Hedvig hade 
också nu ondt i magen emellanåt, så att hon var ej lätt 
att regera. »En dag,» berättade jag för J., »envisades 
Hedvig vid middagen att hålla skeden i vänster hand, 
och när jag därför lät efterrätten gå henne förbi stämde 
hon upp ett ljudligt skrik och ropade: »trösta mig, 
mamma!» så att det genljöd i salen »trösta mig 
jag har så tråkigt — jag vet inte vad jag vill — jag vet 
inte vad jag skall göra!» — Men när hon sedan blev 
kry igen visade hon sin älskvärda sida, och jag skrev till 
J.: »nu är Hedvig vid särdeles skämtsamt lynne, tog nyss 
på sig Lauras hatt och speglade sig i kakelugnsluckorna.»

J. skrev från Högalycka: »Carl är mig till mycket mer 
sällskap i år och pratar oavbrutet.»

1888.

Den 17 januari föddes Agnes, som var en kry och 
präktig liten unge och vägde 9 skålpund utan 
kläderna. »Hon är nästan fyrkantig,» förklarade 

sköterskan. Vilken glädje att få en flicka igen, hela tre 
år sedan den siste av pojkarne kommit till världen!

I slutet av mars fick Hedvig något som misstänktes 
vara en lindrigare skarlakansfeber och hölls i sängen i 
två veckor. Hon var numera ett lättskött, lydigt barn, 
vek och mild, hon liksom Carl. Minsta förebråelse kom 
honom att ögonblickligen sätta till lipen, men vid några



13

iröstande ord lyste det bedrövliga lilla ansiktet åter upp, 
han log genom tårarna och sträckte fram en smeksam 
liten hand.

När barnen på eftermiddagarna kommo in till mig och 
bådo: »mamma skall visa oss i djurboken, mamma skall 
berätta hur det är i andra länder!» o. s. v., blev »Abben», 
som vi brukade kalla honom, alltid ytterst vaken och pigg; 
han tävlade med syskonen i att berätta vad djuren ha för 
sig och isynnerhet vad de äta, vilket var ett ämne av 
största intresse.

*
EDMOZMPIEZE /iJZZLElZ? woi

*

HTTtt r -;
■

-

Vi bodde juli månad på Lyckorna, där barnen ofta 
fingo fara ut och ro. Ibland gingo vi ut på ett skär, till 
vilket ledde en läng, smal spång, och Hedvig var aldrig 
rädd att gå ensam på den, fastän räcket var borta på 
tlera ställen. En morgon, när J. och hon varit därute 
tillsammans, hörde han ett plumsande bakom sig, och 
där låg hon i vattnet och plaskade.

Carl råkade en dag få en bit av ett äggskal i sin lilla 
smala hals, det blev en rispa och någon svullnad, vilket 
gjorde att han ingenting kunde förtära; han magrade, blev 
ytterligt kraftlös och fick feber. Doktorn ordinerade slut- 
'gen konjak för att stimulera livsandarna, och verkan var
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överraskande: det kom liv i det lilla trötta ansiktet, rösten 
blev mindre svag och pipig och febern var som bortblåst. 
Jag föreslog Carl att smaka en sked mjölk, men han ville 
bara ha det som var i »den gula poteljen» och ögonen 
lyste så fort den kom i hans närhet. Slutligen fick jag 
med list i honom några droppar äggmjölk, under det vi 
talade om kameler, isbjörnar och andra intressanta saker; 
krafterna kommo småningom tillbaka, men det dröjde 
länge innan han blev sig lik igen och min oro var hävd.

*

Pa hösten började jag läsa och skriva med Hedvig som 
var en långt ifrån tacksam lärjunge. Hennes tålamod och 
uthållighet voro de minsta tänkbara, och när jag tillät mig 
kritisera hennes o’n, av vilka somliga voro fyrkantiga och 
andra trekantiga, gjorde hon ett klutter och kastade pen
nan ifrån sig. En liten lämplig näpst bragte henne till 
ånger och bättring och småningom fingo bokstäverna ett 
prydligare utseende. Med läsningen gick det i början 
inte bättre: att a och l säger al visste Hedvig, men i och 
l hette allt möjligt annat än il, och om jag än femtio gånger 
trumfade i henne samma stavelse var det henne nästa 
gång lika omöjligt att hitta på den själv. Men småningom 
fick hon klart för sig att stavningen var ett oundvikligt 
ondt och sedan gick det bättre.

Det första brev Hedvig skrev till sin mormor var med 
stora tryckbokstäver och lydde så: »tack för parasollen. 
Den var röd.» Adressen på hennes skrivelser var: »till 
mormor Richert från Hedvig Ekman.»

Det hände någon gång att Hedvig blev kallad »mam
sell», men den titeln behagade henne inte alls. »Jag är 
ingen mamsell,» förklarade hon — »jag är en fröken. 
Men Carl är en mamsell!» Och det fick lille Carl mången 
gång veta av att han var!

*
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I oktober fick Hedvig följa med mig till Stockholm 
för att hälsa pä morföräldrarna, som flyttat dit, samt bese 
huvudstadens märkvärdigheter; bl. a. hade hon den turen 
att möta kronprinsen, »som var så fint klädd och satt 
bredvid kusken på kuskbocken.»

J. skrev hemifrån: »pojkarne leka och gräla som vanligt.»

henne

fl

Brev, skrivet av mig efter Hedvigs diktamen, varefter 
genomstuckits med en knappnål.

bokstäverna av

Vart största intresse under sommaren och hösten hade 
varit att fara in till staden och se på »bygget», en liten 
villa som uppfördes i Allén på farbror Oscars tomt och 
som inom kort skulle bli vårt hem. Vi hade själva fått 
bestämma hela inredningen och kände oss nu tacksamma 
att få lämna »gamla staden», som barnen sedan brukade 
säga, och bo så här vackert.

Vi stannade detta år på Högalycka ända till den 22 
november, då villan var färdig. Från den stund vi tagit 
vart nya hem i besittning hade vi där en känsla av in
nerlig trevnad och hur man njöt av att slippa de tre 
tunga trapporna, att ej väckas av dansmusik mitt i natten 
eller störas om morgnarna, när månadskarlen tumlade 
°ni bland vedtravarna uppe på vinden!

Gossarne fingo ett ljust och vackert hörnrum åt allén, 
flickorna ett likadant åt Parkgatan; i farstun utanför lekte
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de och fingo sina måltider när de ej åto med oss. Efter 
middagen gingo vi in i »biblioteket», som J.:s rum numera 
kallades; jag låg och vilade pä isbjörnshuden framför den 
öppna spisen under det Agnes klev pä min mage och 
de andra barnen sutto på golvet med var sin del av 
»Magasin pittoresque».

Hedvig hade en liten visbok, vars roliga bitar J. bru
kade läsa eller sjunga — mest dock det senare — och 
ingenting beredde honom själv och hela familjen ett så 
innerligt nöje som när han stämde upp:

»Å Bromsen han for te permess en gang,
Å köfft sej e gröna mösse,
Å sen flög han hem å gnola å sang 
Den Bromsen va hemma i Tösse!»

1889.

På nyåret började Hedvig och Carl lekklassen i fröken 
Rodhes skola, i det hus där J. och jag bott som 
nygifta; jag säg dem slöjda i vårt gamla kök och 

hörde dem räkna på tyska i matsalen. Fram på vintern 
fingo alla barnen »röda hund».

*

De första åren på Högalycka hade vi det ganska landt- 
ligt och fridfullt, ehuru trafiken på landsvägen var tämligen 
bullersam onsdagar och lördagar, när alla torgkärrorna 
skramlade i väg; och om vi än tyckte att också spårvag
narna ibland förde väsen, så var dock den förhärskande 
känslan gent emot dem tacksamhet. Hur skönt att ej 
längre behöva lita till det gamla äbäket till omnibus, som 
ett par år tidigare varit enda fortskaffningsmedlet och 
dessutom gått bara en gång i timmen!
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Från min balkong utanför sängkammaren kunde jag 
skönja, i fjärran, ångbåtarna på älven och de vackra blå 
bergen pä Hisingen; jag såg Backa kyrka och alla går
darna däromkring och tyckte man knappt kunde ha det 
bättre än vi. Men en sommar fingo vi se ett par fula 
landshövdinghus resa sig pä Olskrokens trevliga ängar, 
där vi brukat promenera om kvällarna; de följdes av flera 

de växte upp som svampar ur jorden; snart låg den 
ena snörräta gatan efter den andra där ute, och jag sag 
ej en skymt längre av Backa kyrka och Hisingens bla 
berg. Och ju mer folk som bodde i denna stadsdel, 
dess mer bullersamt blev det på landsvägen; man blev 
trött av den livliga trafiken, av sparvagnsklockornas eviga 
ringande, och jag kände nästan som en vila när vi pä 
hösten flyttat in i villan i allén. Också fann jag det skönt 
när vi även denna sommar fingo komma längre bort från 
staden än till Högalycka, och för barnen var vistelsen pa 
det härliga Lyckorna välgörande. Vi hade eget hushåll 
och stannade borta i sex veckor.

*

På hösten började Carl läsa och skriva för mig. Han 
var icke nyckfull och självsvåldig som Hedvig, utan tvärtom 
ytterst samvetsgrann och ihärdig; men han tog fantasien 
till hjälp pä ett sätt som blev mig lika tålamodsprövande 
som Hedvigs alla påhitt. Sä t. ex. stavade han: »s, k, o 
säger sk — choklad!» och det var mig i början alldeles 
omöjligt att överbevisa honom om det förkastliga i denna 
metod.

1 oktober var Hedvig en tid med mig i Stockholm.
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e första somrarna pâ Högalycka hade J. och jag en 
eller annan söndag farit ut till Stjärnvik för att 
andas havsluft och klättra i bergen. Pä vägen dit, 

strax vi passerat Brätten, sågo vi fem tätt intill varandra 
belägna villor, alla i samma stil och med var sitt plåtbe- 
slagna lilla torn. Vi hade mycket roligt åt dessa prov på 
skärgårdens arkitektur, vilkas upphovsman tydligen varit 
utrustad med en begränsad fantasi men numera tedde 
sig de fem villorna för oss i en ej uteslutande komisk 
dager, ty Gustafs och vi ämnade slå oss ner där ute, i 
nära grannskap.

Det blev en skön tid, de sex veckor vi bodde på Styrsö, 
och det bästa av allt var att alla dagar få segla i Gustafs 
batar — antingen »kågen» eller »Vinga». Somliga av oss 
uppskattade mest att färdas inomskärs, men andra voro 
isynnerhet förtjusta att få gunga på »det stora vilda havet», 
som Carl brukade kalla det. Det var ej ofta som vädret 
blev för ruskigt för uteliv, ej ofta som barnen ägnade 
sig at vinterns sysselsättningar togo fram penna och 
papper, malade, ritade eller skrevo brev till farmor och 
morföräldrarna. De lekte alla dagar med sina kusiner, 
och särskildt höllo Agnes och Signhild ihop, där de 
strövade omkring hand i hand i sina brokiga dalkulle- 
dräkter Agnes moderlig och beskyddande, jovialisk, 
säker och bastant, och den blyga lilla Signhild mer lik 
en älva än ett jordeväsen, ljuslockig, blåögd och späd. 
Innan Agnes kunde tala rent kallade hon sig själv för 
Nanne, och någonting annat fick hon sedan aldrig heta.
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Ritning av Carl.

Fian min balkong säg jag hur barnen klättrade som 
myror i bergsskrevorna, eller skymtade jag deras nakna 
kroppar när de badade vid stranden, varvid fruktansvärda 
nödrop nådde mina öron. På eftermiddagarna, när ång
båten vek om udden, rusade barnen i vild fart ner på 
den langa bryggan för att möta »far och pappa», och 
klampandet av de många små fotterna på de gistnade 
plankorna hördes långa vägar. Alla våra barn kallade
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Gustaf för »far», och det hände att J. fick heta »pappa» 
även av Ingegerd och Signhild. En gäng blev förbist- 
ringen till och med så stor att Agnes kallade sin pappa 
för »farbror Johan».

Från Styrsö flyttade vi fram pä sommaren till Höga
lycka, där vi som vanligt stannade till slutet av oktober.

*

Pa hösten gjorde J. och jag en resa till Skane och 
gästade Rynge, Torup och Tosterup. Jag hade haft den 
oriktiga föreställningen att den skånska slätten är enformig 
och ful: den äger tvärtom något av havets omväxling, 
ty slättlandet är kuperat. Men kommer man frän nord
ligare trakter verkar Skane utland, med sina vitrappade 
gardar och sin främmande vegetation; och hur tilltalande 
än dessa bygder te sig och hur vacker bokskogen är, 
känner jag alltid hemkänslans glädje när tåget söderifrån 
ilar genom ett landskap av nordiskt tycke, med röda stu
gor och björkar och tallar.

Hedvig hade under vår resa berättat om vad märkligt 
som tilldragit sig hemma. »Vi har etet nyponsoppa och 
Albert har plockat trådar ur sina byxor som Kristina 
follat.» »Jag har fått av faster Gerda en liten ciggar-låda 
med sma choklad-siggarrer, och Kristina har lovat oss att 
få en var efter den andra frukosten.»

En tid senare reste jag till Stockholm och hade Hedvig 
och Carl med. Hedvig var som vanligt föremal för mor
mors odelade beundran, och när hon ordnade i byrålå
dorna sina och Carls kläder tyckte mormor att hon var 
»ett riktigt litet kvinnoämne». Carl vann alla tanters och 
farbröders bevågenhet och roade morfar med sina frågor 
och sitt kloka resonnement. Efter sin födelsedag skrev 
han till morfar: »tack för präsentena; krokarnen varade 
en hel vecka och en halv vecka. Vi spelade lotteri med 
sjuakålrd» (choklad).
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1 ett annat av Carls brev hette det: »idag så holler dem 
på och taga bott biomåna och setter dit slignervekstena.»

J. skrev, när jag var i Stockholm: »barnen voro igår 
på Qubbero, och Agnes hade, enligt vad hon numera 
tagit till vana, bedt att få ta med sig hem allt vad hon såg.»

Detta år köpte J. en liten kappsläde, och ingenting 
kunde kännas mer uppfriskande än att färdas fram 
på den i susande fart. Visserligen hade Smart för 

vana att skygga emellanåt, men vi välte inte mer än en

F,
** S ‘ r *

Villan i allén.

gang. Det hände att Carl fick åka med sin pappa och 
s'tta på det lilla baksätet, men en dag bar det inte bättre 
^11 än att Smart blev skrämd vid Örgryte kyrka och lade 
1 vag. Han lugnade sig snart, men Carl befanns vara
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spårlöst försvunnen; J. vände, och vem kom klivande i 
snön borta vid kyrkan om inte lille Carl — helskinnad, 
men lipande: han hade tappat sin ena vante.

*

Barnen sysselsatte sig alltid gärna med att rita, men 
deras favoritnöje var att spela lotteri. Vi häpnade 
över den rent av underbara påpasslighet Albert ådaga- 
lade: knappt hade ordet »luftballong», »vävstol», »klocka 
eller dylikt kommit över mina läppar förrän Albert ropade: 
»den har mamma!» »den har Carl!» o. s. v. — Han röjde 
även utpräglade anlag för sparsamhet: fingo barnen godter 
gömde Albert sina i oändlighet och hade ibland riktiga 
förråd av äpplen och andra goda saker i sin låda; jag såg 
honom till och med en gång göra förtvivlade ansträng
ningar att klämma in en vattenmunk i en pillerask.

*

Det bestämdes detta år att vi skulle lämna Högalycka 
och bo endast på Styrsö om somrarna. J. köpte den 
villa vi hyrt föregående år och lät göra en del ändringar, 
så att vi fingo det trevligt och bekvämt. Att flytta hus
hållet flera gånger var sommar blev i längden besvärligt, 
och att komma från allén till Högalycka innebar ju ej 
någon väsentlig skillnad i avseende pä landtliv och luft
ombyte; dessutom hade vi det numera mycket trångt i 
vår stuga.

Denna sommar voro vi ej ofta på sjön, utan sutto för 
det mesta i vår trädgård, samt, om kvällarna, på »flagg
berget» hos Gustafs, där vi sågo solen sjunka ner i 
havet och aftonhimlen färgas röd.

*

Hedvig och Carl gingo numera i första klassen av 
fröken Rodhes skola, men belåtenheten å Carls sida var 
delad: han råkade ut för allehanda olycksöden, såsom att











23

»

Villan på Styrsö.

ramla omkull och trampas pä fingrarna av kamraterna, 
°ch en dag kom han hem och berättade med gråten i 
halsen att hans bäste vän Magnus Olsson »bundit honom 
V|d ett träd och slagit honom.» En lärarinna, fröken 
Svensson, kom hem och läste med Albert, och Hedvig 
började spela för fröken Åderman. Carl ansåg att när 
Hedvig fick lära sig spela »pottefiano» borde han fa spela 
:>pottefiol», men vi läto saken anstå.

*
1 december gjordes upp att jag, för att sköta min hälsa, 

skulle resa till Bournemouth och stanna där hela vintern, 
samt att Hedvig skulle följa med, under tillsyn av min 
kusin Sigrid Netzel.
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På sjön hade vi storm, men Hedvig var duktig — »the 
best of the whole lot», som städerskan sade, och låg pä 
sin soffa och läste när det rullade som allra värst. J. följde 
oss ut, och Hedvig skrev till farmor från Bournemouth: 
»när vi gingo på stranden gick pappa nära, och då kom 
en svallvåg fram och då sprang pappa undan, men vågen 
var redan där så pappa fick springa i skummet.»

Det kändes nog litet tomt och underligt för barnen 
där hemma, ty Carl skrev: »i lördas natt låg jag i flickor
nas bangkammare för att Angnis ville inte ligga ensam 
och Angnis blev så glard för att Hedvigs säng icke var 
tomm. Jag må önska mamma en rolig jul. Hälsa jätlikt 
från tant Sofi.»

Mina föräldrar och Axel bodde hos J. och barnen över 
julen, och mormor berättade: »idag ha de varit med mig 
för att gratulera lille Gösta pä födelsedagen. Alla tre ville 
nödvändigt ge presenter; Carl använde sin enda tioöring, 
Albert, som annars' är en utmärkt ekonom, beslöt med 
gladt mod att skänka bort sin chokladfisk ett minne 
sedan Industri-utställningen i somras och lilla Nanne 
gav en chokladask som hon fått av mig då jag kom. 
Albert får man riktigt övertala att ej skrinlägga alltför 
många godbitar. En liten färsk bakbulle, som han fick 
igår, ville han äntligen förvara till efter jul. Lilla Nanne 
är en liten rodocka och ser så skälmaktig ut, när hon 
kommer och harskar sig för att få en bit lakrits. Albert 
har något moderna begrepp om lydnad, men han är tro
värdig och även rätt ordhållig.»

*

Julafton prydde Sigrid och Hedvig värt förmak med 
kvistar av järnek och mistel, och vi gjorde oss så trevligt 
vi kunde i ensamheten. Hedvig skrev till Axel: »säg 
pappa att vi hade en mycket trevlig julafton; pappa var 
så rädd att vi skulle få tråkigt, men vi hade mycket roligt, 
så att pappa behöver ej vara ledsen.»
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1892.

t januari kom Elsa Lindersköld hem för att sköta om 
barnen under min fränvaro. J. skrev på nyåret: »igår 
f. m. mitt under snöyran kom plötsligt ett par skarpa 

blixtar och åskdunder, vilket i allra högsta grad oroade 
Carl som var ute med mig.»

En annan gäng berättades: »lilla Nanne är så söt och 
trevlig; alla morgnar sitter hon under bordet i biblioteket 
och säger att det är hennes lilla hus och klappar oss på 
benen när vi gå förbi.»

*

Enär det var meningen att jag skulle genomgå en göd
nings- och isoleringskur i Bournemouth bröto vi upp från 
det trevliga hus, Sutherland Hall, där vi först bodde, och 
jag flyttade till ett mindre pensionat, flickorna till det 
vackert belägna Boscobel Hall. Jag frågade Hedvig, som 
hälsade på mig alla dagar innan kuren börjat, om hon 
brukade prata med de små barnen i huset, och hon sva
rade: »åja, ibland säger jag no.»

Jag brukade om förmiddagarna sitta på en bänk vid 
havet, och rätt som det var stod Hedvig i sin lilla bruna 
kappa bredvid mig, vänlig och strålande glad som alltid 
och slog armarna kring min hals. Hon hade nu slutat 
sina lektioner för Sigrid och var redo att företaga den 
vanliga promenaden före middagen; sedan kom en liten 
miss och gav henne lektioner i engelska. 1 huset där de 
bodde idkades träget musik, och Hedvig skrev till J.: 
»igår kväll sjöng mistern, men han sjöng inte så bra som



26

pappa.» 1 sina brev till de hemmavarande uttryckte hon 
alltid den största belåtenhet med sin värld och skrev upp
repade gånger: »vi ha det mycket trevligt och bra.» En 
gång skildrade hon i livliga färger ett olycksöde på en 
promenad:

»När jag varit hos mamma och var på väg hem blåste 
det och regnade och jag hade min paraply uppspänd; 
jag hade inte väl kommit längre än till parken, så tog 
vinden i min paraply så att den vändes ut och in på; 
jag sprang en liten bit på väg till mamma, men sä tyckte 
jag att det var lite lugnare och då gick jag tillbaka, men 
det var inte lugnare, så att min paraply vändes ut och 
in på igen och gick inte att fä komma till rätta igen; den 
var så tung att jag knappt kunde hålla i den; slutligen 
gick den i sönder och jag kunde inte hålla i den utan 
släppte den; då dansade den bort och sedan tog en gosse 
fast den» (och behöll den).

En annan gång berättade Hedvig:
»Igår var jag med en flicka som bor här i huset och 

såg på hur flickorna gymnastiserade, och de äro så skick
liga; de gungade på bara en pinne som satt på ett rep 
högt uppe i luften och gungade nära taket, som var så 
rysligt högt, och stod och gungade i ringar, och så var 
det något som jag aldrig sett, de höll sig i ringar i luften 
och då man fått tag i två så släppte man den ena och 
svingade sig till den andra. Till sist var det en herre 
som kom och ställde sig på en bänk, och alla flickorna 
framför i två raka rader och tog två små klossar i sina 
händer, och dä spelade en fru och så härmade de efter 
herrn vad han gjorde, och då de hade slutat tågade de 
bort och satte klossarna på sin plats och tog klubbor 
som de svängde åt alla håll efter musiken.»

Hedvigs skrivelser blevo sedan avfattade på ett ganska 
lustigt blandspråk, såsom t. ex. den 4 februari: »igår voro 
mamma och jag i en bod där vi köpte bakelser, mamma
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and I, och i samma bod köpte mamma en liten påse 
karameller som jag now have fått; we have det alltid så 
trevligt tillsammans. Idag har mamma and I varit till
sammans ute. Vi köpte då något besynnerligt liknande 
en sorts marmelad.»

Den 14 februari: »för en tid sedan så fick I a book of 
mother som handlar om don Quixote. Han läste so very 
many riddare-romaner och därföre fick han sådan lust att 
bli a riddare; i flera dagar gick han and tänkte on vad 
namn hans horse skulle få; to slut bestämde he Rosinante.»

En annan gång skrev Hedvig: »dear papa! Mamma 
skulle konsuleras (isoleras) in går eftermiddag, men på 
e. m. kom a jungfru and said att Sigrid skulle komma 
to mother; Sigrid gick genast dit. Jag satt en liten stund 
och läste, but snart blev det mörkt so att 1 not kunde 
läsa mer; jag satt and väntade so länge, but Sigrid kom 
not; till slut gick I out i farstun och väntade. I was so 
rädd att Sigrid hade blivit överkörd av någon vagn efter
som she dröjt so rysligt länge, men she kom not. To 
slut kom ändå stränga moster, som mamma kallar henne. 
Dä fick jag veta varför she not hade kommit on so 
länge.»

>Häromdagen då Sigrid och jag gingo pa stranden sa 
gingo we home igenom Alum Chine, but not the same 
way som förra gången, utan we gingo över one common, 
but we had not kommit långt innan det började hagla 
sa much, och because we not had the umbrella blevo we 
så våta, och haglet slog oss i ansiktet så att det kändes, 
hut when we kommo past the common it finished that 
hagla, but then voro we så våta.»

Längre fram berättades: »vi frågade doctor Embleton 
h we fingo see Mamma; then lovade he us that we fingo 
see her on the afternoon då she would go out for a little 
walk. Vi voro så glada och sprang och hälsade på her, 
°ch hon hade blivit ganska thick.
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Mary heter den girl som bor here, och med henne 
spelar I piano om difning» (the evening). Hedvig berät
tade vidare: »jag skriver var dag i min dagbok för att 
mamma skall få veta vad vi gjort medan hon konsuleras.» 
Jag anför ur dagboken:

Den 2 mars. Mr Miles kom för sent till frukosten.
Den 6 mars. Jungfrun sade att hon har tolv syskon.
Den 21 mars. Mrs Smith tog ett turkiskt bad. Vi gick 

till mamma, men hon var tired och vi fingo icke se henne.
Den 26 mars. Vi gingo till sjuksköterskan och fingo 

höra att vi fingo se mamma i fem minuter nästa dag, 
emedan hon icke orkade se oss mer.

Den 30 mars. På e. m. skulle jag gå till mamma och 
se henne, men jag kunde inte få det.

Den 2 april. Vi gingo i en bod och ville säga något, 
men den var stängd.

Den 7 april. Sigrid och jag gingo till Boscombe Chine 
och på hemvägen sågo vi en pony som snurrade alldeles 
rundt med sitt herrskap, och till slut föll han och dä 
hoppade herrskapet ut och hjälpte ponyn.

Den 8 april. Sigrid och jag spatserade med mamma och 
då köpte hon en liten vacker söt dog och tog den med sig.

I sina brev till J. berättade Hedvig:
Den 18 februari. It har varit so kallt here so that we 

få sprickor on händerna. In går snöade det very much 
så that 1 kunde kana to-day so well.

Den 25 februari. Igår voro vi på stranden och där var 
sä vått så att vi måste jump so much, och Sigrid sam
lade two sorts sjögräs därför att her father is botanist. 
Dä vi hade gått en bra bit kom we to a little house där 
det fanns bakelser och sådant; där köpte vi oss a bitter
mandelkaka som var much good. Då vi kom home again 
hade vi gått visst in some timmar. Now are Passmores 
resta, men i stället för dem is two ladies komna, men den 
ena ser not trevlig ut och det är hon not heller.
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Den 9 mars. To-day dâ Sigrid and 1 voro ute sågo 
we one neger, men han var inte so black who I trodde; 
I trodde that he skulle vara much svartare.

Den 14 mars. Vi gingo to Boscombe och hade så 
roligt under vägen, och en gång was it near att min hatt 
hade fallit i havet, men det gjorde den inte.

Den 17 mars. To-day is it Sigrids birthday och directly 
on the morning when 1 vaknade sprang 1 till Sigrid in 
her bed and gratulerade henne.

Den 22 mars. Vi har i dag hört så mycket musik; 
efter frukosten fingo vi höra på huru en man satt vid 
pianot och stämde det. Här i huset är nu två små söta 
valpar och den ena är endast five months old, och i 
e. m. var jag downstairs and played with them och de 
äro så söta. Och en herre tog den ena och satte honom 
på pianot, och då han ville hoppa ned så spelade han 
på pianot, och jag matade den ena därför att den andra 
hade burits opp.»

I slutet av april kom J. till Bournemouth och vi före- 
togo utflykter till Isle of Wight och andra platser. En 
dag sågo vi en massa svin gå på bete i en skog, och 
Hedvig undrade om det var flodhästar.

*

Efter fem månaders bortovaro kommo vi hem i början 
av maj. Hedvig skrev till sin mormor: »we are now in 
Sweden again and little Nanne is so big.»

Jag hade varit rädd att barnen skulle känna sig främ
mande för mig efter den långa skilsmässan och mest 
hålla sig till »tant Elsa», men till min glädje var detta ej 
fallet, och frän första dagen hörde jag ständigt deras: »vi 
skola fråga mamma.»

En trevlig vinter hade barnen haft med tant Elsa, men 
en sorglig upplevelse bevarades i lilla Nannes minne. 
Earmor hade en gång givit barnen tre vindruvor av chok-
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lad, vilka lades i gästrummet, i säkert förvar, som man 
trodde. När stunden var inne att kalasa på de sköna 
druvorna upptäcktes märken av små tänder kring dem 
alla tre, och eftersom bara Nannes tänder passade in pä 
dessa märken överbevisades hon lätt om sin skuld. Den 
hårda, men utan tvivel rättvisa domen uttalades nu att 
gossarne skulle få dela alla tre druvorna, men stackars 
lilla Nanne bli utan.

Kägen.

ini

På sommaren bodde vi som vanligt på Styrsö och hade 
nu själva en kåg, i vilken vi seglade alla dagar. J. satt 
alltid vid rodret, men när jag och barnen ibland
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Jonas.

voro på sjön utan honom, fick vår båtkarl, Jonas, lämna 
s,n plats i luckan borta vid fören och vara vår kapten. 
Han satt där solbränd och väderbiten, säker och trygg, 
°ch alltid med ett torroligt svar pa läpparna. Ofta seglade 
V1 till Köpstadsö för att möta J. da han kom med efter- 
■mddagsbaten frän staden, och vanligen gjordes först ett 
s'ag neråt Silludden, tills röken från ångbåten syntes och 

e var tid att lägga till i vår lilla vik nära bryggan.
Om söndagarna voro vi ofta ute med Gustafs hela 

P , då vi seglade i var sin bat och stego i land på 
dä ° '1Uvi’d e"er Knarrholmen eller någon annan plats, 

æ det gick bra att lägga till och man kunde kliva i land 
n alltför stor svårighet, och hälst där det också fanns 

Î!1 ^evlig strand för barnen att ga barfota och slaska. 
d„C 1 Sa Packades matkorgarna upp i någon bergsskreva 

ar det var så pass skugga att smöret ej smälte, och 
a dg hade räkor, anjovis, kalla kotletter och vad det allt 
(|nde vara smakat så godt som här — men det bästa
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av alltsammans var ändå den rykande potatisen, kokt av 
Skale i Vingas kök.

En gång seglade J. och jag ända till Lysekil, men på 
hemvägen tog vinden slut, så att J. och Jonas måste ta 
till »granseglen», d. v. s. årorna, och ro i sitt anletes svett 
till Kalvsund, dit vi kommo i mörka kvällen och med nöd 
lyckades övertala »fru Pil» att ge oss husrum för natten.

*

Sedan vi flyttat in på hösten började Hedvig Elemen
tarläroverket för flickor, och båda gossarne gingo i fröken 
Rodhes skola. Albert förklarade det vara »roligare än vad 
han trodde» att gå i skolan; han fick beröm av sin fröken 
och kom var lördag strålande av glädje och överlämnade 
till mig ett belöningskort. För Carl hade skollivet emel
lanåt mindre behag, och ofta inträffade, att just som han 
skulle ge sig i väg på morgonen överfölls han av alle
handa svåra och ovanliga krämpor, såsom »värk mitt i 
ryggen», »ömhet inuti magen» o. s. v. och ansåg sig 
höra stanna hemma. Agnes fick vid denna tid ett anfall 
av vetgirighet och ville lära sig läsa; hon och »gubben»,
s°m hon alltid kallade J., övade sig var morgon i a-b-c- 
hoken. »Vet gubben,» började hon en dag, »vad jag 
tänker på mest av allting — jo, att a och l säger al!»

• de båda villorna näst intill vår bodde »gamla och 
Ur>ga Arvidssons», vilka senare hade en gosse, Stellan, 
s°m var barnens lekkamrat. När »tant Emma» om jularna 
Judit barnen på kalas var »farbror Carl» rolighetsminister 

och förevisade Kasperteater, laterna magica och andra 
ævliga saker, som lånats hem från den Arvidssonska 
eksakshandeln. Carl berättade i ett brev till morfar: »vi

Voro på kostymbal hos Arvidssons, och Albert och jag 
v°ro klädda som riddare med blommor i håret och jag 

a e en sjal till mantel. Agnes var klädd som prinsessa.»
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November månad bodde jag på hotell Utsikten i Troll
hättan, och J. kom dit över söndagarna och hade antingen 
Hedvig eller gossarne med.

Vilket mäktigt intryck Trollhättan gör om sommarn 
känner var och en, men ingen juni-dag kan i skönhet 
tävla med de klara vinterdagar, då granarna stå tyngda av 
snö, rimfrosten bredt sin vita slöja över björkarna och solen 
lyser på de skummande vattenmassorna och på kyrkans 
röda tegel uppe på höjden. Aldrig, utom den dag dåj. 
och jag åkte på släde i skogarna kring Niagara, har jag sett 
någonting mer sagolikt vackert än Trollhättan denna tid.

Vi hade på hösten fått en barnfröken, Hulda, som 
barnen kallade »Huldibuldi» eller »Bullen». Då jag nu
mera måste vila en del av dagen voro barnen rörande 
vänliga; Hedvig kom ibland in på tå för att kyssa »sitt 
allra käraste på jorden» och sedan med ett: »mamma är 
väl inte tröttare än vanligt?» gå sin väg lika ljudlöst som 
hon kommit — eller också klev lille Abben in, stannade 
på tröskeln till toiletterummet när han såg mig ligga, sade 
vänligt: »mamsen lilla!» och gick sin väg. Och lika snälla 
voro de andra. När jag var uppe och kry brukade Agnes 
allt som oftast visa sig, gladlynt och trevlig. »Jag tänkte 
just att jag skulle komma in,» förkunnade hon och klev 
upp i mitt knä; Carl förevisade ett »arabiskt» svärd som 
han höll på att slöjda, eller en blomkruka i vilken han 
ämnade plantera blodapelsiner — och så bar det av ut i 
farstun igen. Men rätt som det var kunde hända att 
dörren flög upp och gossarne rusade in, liknande två 
arga tuppkycklingar; Carl försäkrade att »bara Albert 
hade gungat i trapezen hela eftermiddagen,» Hulda be
kräftade anklagelsens riktighet och Albert dömdes att en 
stund vara åskådare av Carls idrottsövningar. Så skulle 
jag äntligen komma ut för att se en ny konst: Carl hade 
lärt sig att »snurra rundt baklänges och kasta upp benen», 
och jag måste medge att det tog sig märkvärdigt ut.



‘•'ZxivÄH





35

Det var min dröm, när gossarne voro små, att Albert 
skulle bli köpman och komma på »kantoret» och Carl gä 
den lärda vägen. Men var gång det ämnet kom på tal 
förklarade Carl att »han ville göra det som pappa gör.» 
»Men vore det inte roligt,» frågade jag, »att läsa mycket, 
bli en professor och skriva böcker?» »Jo, det vore nog 
roligt,» medgav han, »men inte så roligt som att göra det 
som pappa gör.» »Men vad skulle du tycka om,» före
slog jag vidare, »att bli ingeniör och bygga järnvägar och 
broar?» »Jo, det vore roligt!» utropade Carl och ögonen 
lyste — men efter en liten stund tilläde han på sitt vanliga 
stillsamma sätt: »men ändå roligare är att göra det som 
pappa gör!» Det brukade berättas att Carl en gång, när 
han skulle köpa julklappar, tillfrågades av syskonen: »har 
tin några pängar?» varvid svaret blev: »nej, men jag går 
och ruskar på en tand.»

På den tiden vi bodde pä Högalycka hade J. och jag 
börjat intressera oss för skalbaggar, och en gång frågade 
vi barnen om de funnit något nytt djur av detta släkte. 
»Nej,» svarade Carl, »men vi ha sett en begravning.» Och 
begravningar voro för honom de allra intressantaste till
dragelser, liksom eldsvådor och andra olyckshändelser, 
ju hemskare dess bättre, sysselsatte hans tankar mer än 
någonting annat. Såg jag Carl fördjupad i läsningen av 
en tidning kunde jag vara säker pa att det var berättelsen 
°m den sista eldsvådan han fått tag i, och han blev 
betydligt missräknad när jag en gång upplyste om att 
mjältbrand inte är någonting som brinner utan en tarvlig 
sjukdom. »Pappa, var är schavotten?» frågade han J. en 
dag när de voro ute tillsammans. Och när jag berättade 
barnen att pappa kommit til! England frågade Carl: »ska
dade han sig på resan?»
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Det var en ovanligt sträng vinter; J. och jag äkte i 
kappsläden sä godt som varenda dag i tva måna
ders tid och folk körde pä isen ända till Vinga fyr.

Alla barnen fingo kikhostan, men Hedvig och gossarne 
ej värre än att de hela tiden gingo i skolan; Agnes där
emot fick det ena svåra recidivet efter det andra och var 
en tid ganska medtagen. Pa våren fick hon följa med 
mig till Marstrand, där vi bodde några veckor i en liten 
våning i fru Nordströms hus och hade eget hushall. Det 
var en trevlig och skön tid, Agnes’ hosta försvann som 
genom ett trollslag, J. och de äldre barnen hälsade på 
oss emellanåt, och för resten roade vi oss med att fiska 
smätorsk inne i hamnen samt titta pa alla makrillbåtarna 
som kommo in om morgnarna.

Gustafs barn och våra hade denna sommar roligare 
med varandra än någonsin. Sedan Hedvig och gossarne 
läst en timme var morgon för Hulda, bar det av ut på 
krocketplanen, eller också ner för att slaska i vattnet, eller 
lades ekan från land och företogos roddövningar pä den 
långgrunda stranden.

Ett stort nöje var också att hasa ner för berget inne 
hos Gustafs, vilket sluttade just sä lagom, men hur klä
derna sågo ut efteråt uppehåller jag mig ej vid det 
vare nog sagt att berget såg utslitet ut.

Pa Styrsö hämtades dricksvattnet frän staden, och om 
det rakade ta slut innan flaskan kommit med 12-båten 
överföllos barnen av en häftig törst, som ovilkorligen 
måste släckas med sockerdricka.
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Hedvig.

Ett synnerligt intresse tilldrog sig, bland våra nära 
grannar, en pojke L., som var den lycklige ägaren av ett 
får. »Gossen som har baggen» kallades han av barnen, 
°ch hans pappa gick under benämningen: »gossen som 
har baggens pappa .

Agnes och Signhild voro nu som alltid varandras trogna 
°ch oskiljaktiga vänner, och att iakttaga dem var mitt stora 
Höje. När de andra barnen kastat klubborna från sig var 
stunden inne för Agnes’ och Signhilds »spel», och jag 
hörde Agnes tillkännage: »svart är lyckofärgen och den 
ska vi tura om att ha — först jag och sedan du!»

Lustigt var även att ase huru barnen sprungo änke- 
Icken, varvid Agnes och Signhild alltid utgjorde ett par. 
An rusade de rakt i famnen pä den som skulle ta dem, 
an sprungo de som yra höns, den ena rundt huset, den 
andra långt ner i trädgarden, och om de händelsevis 
l1agon gang möttes på sina irrfärder sprungo de vidare 
utan att ta minsta notis av varandra.





Carl, Albert, Agnes, Ingegerd, Hedvig och Håkan.
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Hedvig och Ingegerd lärde sig simma och hoppade i 
den djupa bassängen med dödsförakt; gossarne ansägo 
baden i högsta grad farliga och Albert tiggde var mor
gon: »slipper jag bada idag?» — Blev det ibland en 
regnig dag voro barnen i oavbruten sysselsättning med 
att »leka tablåer», oftast i tornrummet hos oss.

Vi hade, liksom förra året, roligt av vår kåg, och Carl 
fick ibland det ansvarsfulla värvet att sköta rodret.

Ofta gåvo vi oss även ut på fiske och drogo upp vit- 
ling och ulk omväxlande.

Hedvig, Carl, Agnes och Albert.
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1894.

I februari fingo barnen vattenkopporna och Agnes skrev 
till mormor: »när vi hade vattenkopporna låg Hedvig 
och jag tillsammans med ett bord mellan oss och vi 

hade så trevligt.» Hedvig berättade: »vi ha just haft 
vattenkopporna och dem har vi ännu kvar på oss, men 
vi fick kläda oss idag; de äro så rysligt otrevliga för di 
kliar så, om natten mest.-------Nu är circusen här och
Pa den förevisas en björn som rider på en häst, och han 
hoppar på hästen genom ringar av silkespapper.»

Det vederfors Carl den hedern att bliva klassens både 
vice ordningsman och vice rotmästare, för vilka utmär
kelser han upprepade gånger komplimenterades vid mid
dagsbordet. Nu liksom i hans tidiga barndom hände att 
fantasien togs till hjälp när kunskapen tröt; så t. ex. fick 
lag på frågan: »vilka äro de fyra evangelisterna?» till svar: 
^Matteus, Markus och Evangelius!» »Vad har du i kate- 
esläxa?» tillfrågades han en dag och svaret blev: »Ska- 

Pdsens sakrament». För katekesen hade alla barnen en 
verklig skräck, och Hedvig sade en gång med djupaste 
a]lvar: »se mamma, det är alltid mycket svårare att lära 
S|g det som inte är någon mening i!»

Födelsedagarna voro glädjedagar för barnen, antingen 
e var någon av dem själva eller J. eller jag som skulle 
lras, och aldrig skall jag glömma de ivriga, förväntans- 
u la ögon som följde våra, där vi stodo framför det 
estligt dukade bordet och läto blicken stanna vid dessa
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i tidningspapper inlindade och med segelgarn ombundna 
paketer av mystiskt utseende vilken spänning lästes ej 
i allas ansikten och hur tydligt uttryckte de ej denna 
önskan: »ack, om han (eller hon) ville titta på min pre
sent först!» Och när så segelgarnssnöret petats av och 
papperet vecklats upp och presenten kommit i dagen 
hur strålande lycklig var ej givaren, och hur väl han för
stod att just denna gamla asken, eller vad det kunde vara 
som letats fram ur hans gömmor, var vad pappa (eller 
mamma) behövde. Sedan hade vi huvudbry för att ut
fundera hur föremålet i fråga lämpligen borde användas, 
och olyckliga vi om i ett obevakat ögonblick, ett halvt 
år senare eller så, »presenten» tanklöst slängdes åt sidan 
med ett: »tag bort ert skräp, barn!» — vilka förebrående 
ögon riktades ej mot den som uttalat dem, då svaret kom 
i en ton av outsäglig undran: »men det var ju detta som 
pappa (eller mamma) fick på födelsedagen av mig!»

♦

I mars foro J. och jag till Holmenkollen och Carl fick 
följa med. Han var ytterst vaken och intresserad av resans 
märkvärdigheter, och i dagboken antecknades: »i Grebbe- 
stad sågo vi ett vrak;» »i Fjällbacka sågo vi en dykare 
som höll på att göra en kaj.»

Agnes skrev ett brev till mig med stora tryckbokstäver, 
vilket lydde så: »när jag gick till posten hade jag hicka 
och då tänkte jag på mamma och då gick hickan bort.»

Det hade varit en ovanligt mild vinter och våren kom 
tidigt; barnen lekte i trädgården och tiggde att få börja 
med sommarkläder och lägga av sina ytterplagg. Isynner
het var Albert outtröttlig i sina framställningar och bad 
var morgon: »få vi slippa kavajerna idag? Få vi slippa 
kavajerna på rasten?» Annars var han minsann inte spar
tansk: gällde det maten visade han nästan oroväckande 
anlag för gourmandise. »Jaså, det är sån’t där,» brukade
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Hedvig, Agnes och Albert.
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lian säga med rynkad näsa där han satt och petade med 
gaffeln i det salta köttet eller fisken »det här är inte 
så godt som det skulle vara,» »det är just ingen smak 
På denna soppan,» tillät han sig anmärka. »Jag är fisk- 
mätt, men tarthungrig,» hittade Agnes på, och en sats 
som barnen ofta läto mig höra var denna: »efterrätt är 
en rätt som man kan äta när man är mätt!» I ett av
seende spelade matfrågan i värt hus en viktig roll: barnen 
tillhöllos noga att äta ofta och mycket, och att de beha
gade anse mammas nit överflödigt hjälpte inte det minsta. 
Jag kunde icke glömma att min engelske läkare sagt, när 
han gästade oss på Styrsö 1892 och säg gossarnes bleka 
och tunna ansikten: edra gossar äro så magra därför att 
de äta för litet; have them to eat more and you will 
make them live ten years longer!» När mrs Embleton 
beskrev hur deras son tvingades att äta, hade jag nog 
tyckt det var grymt och tänkte, att aldrig skulle jag haft 
hjärta att, som hon, sälta framför ett barn med klen aptit
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en stor portion mat 
och säga: »this is what 
you have to eat! Men 
efter hand kom jag till 
den övertygelsen att 
doktor E. hade rätt 
och att blodfattiga och 
magra barn måste sät
tas pa starkt kosthall.
There is nothing like 

milk,» var även en av 
doktor E:s lärosatser 

och mjölk undfäg
nades barnen med både 
bittida och sent. Men 
hur de avskydde detta 
mjölkdrickande, de ar
ma ungarna! Var sön
dags morgon innan 
gossarne ännu stigit

upp gick jag in till dem med mjölk och smörgås. Vissei ligen 
läste jag ett anslag pa dörren: »här finns ingen som vill 
ha smörgås och mjölk! — men mamma var obeveklig.
sitt mål på sängen 
måste pojkarne ha, ty 
frukosten på söndagar
na var sen. En annan 
gång hade de hittat på 
en ny rolighet: när jag 
kom in lågo de med 
fotterna pa huvudgär
den. Men täckena kom
me av i en hast och 
smörgåsarna stuckos i 
gossarnes händer. Agnes.
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Agnes och katten.

■ il
t. i

L.»»’

När jag under de länga, vackra vårdagarna satt pä min 
■><ink utanför huset brukade Agnes komma med sin boll; 
on ställde sig en liten bit frän mig och jag höll upp 
änderna. »Så långt borta!» skulle det bli, men lilla 
«nine råkade säga galet och i stället blev det: »så bang 

otta!» — det lät sa nätt och dessa ord blevo sedan den 
Kangse termen. Så skulle jag se pa hur Agnes försökte 
ara kisse att sparka fotboll det var Hedvigs katt som 

ansson, kusken pa Gubbero, skänkt henne. Nog var 
sse söt, det maste också vi tycka, antingen hon satt i 

ai fönstret, där hon dragit den vita gardinen varsamt 
S|dan för att kunna titta pa de promenerande i allén, 

er hoppat upp på järnstaketet och spatserade gravitetiskt 
m och tillbaka pa de spetsiga taggarna. Och hördes 

Vara röster kom kisse alltid fram till bänken där vi slagit 
®Ss ner och höll oss troget sällskap. Jag anklagade

1 V|g för att fraga först efter kisse och sedan efter mig,
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när hon kom hem från sko
lan. »Vilket vill du hälst,» 
frågade jag en dag, »fara 
med mamma eller med kisse 
till Dalarne?» »Med mamma 
förstås,» kom svaret i en 
något indignerad ton — men 
efter en liten paus tilläde 
Hedvig med rört tonfall: »inte 
ville jag väl släpa min lille 
kisse till Dalarne!» Så fingo 
vi se Stellans lilla spinkiga 
gestalt på gården; Agnes 
slog armen om hans hals och 

lade honom som en vante 
till marken. Rätt som det 
var blev Alberts jovialiska 
ansikte synligt vid hörnet; 
han hade kavajen uppknäppt, 
jag såg strax vad han äm
nade fråga och ropade emot 
honom: »ja, du slipper!»

*

Vi började vårt sedvanliga 
sköna sommarliv och juni
solen lyste på hav och klip
por, men en dag skrev Hed

vig till farmor: »igår regnade det hagel.» Dock — vem 
brydde sig om att det regnade hagel eller annat; för 
barnen åtminstone betydde några droppar vatten mer 
eller mindre ingenting.

1 Gustafs trädgård på Styrsö hade detta år byggts en 
lekstuga åt barnen och här lagades mat och ställdes till 
kaffekalas. Jag hade numera börjat fotografera, och lek-

Hedvig.

Albert.
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s ugan förevigades från olika håll, med barnen utanför 
c i fönstren och inne i rummen. De blevo för resten 

°graferade i alla upptänkliga ställningar och situationer 
. pa veranda-trappan och på berget, vid stranden och 

atarna, simmande och halvklädda, klivande på staketet 
fåC d 11Oppande 1 höstackarna. Var det emellanåt svårt att 
|\. em så pass stilla för ett ögonblick som förhållandena 

rav e, visste jag använda ett medel av rent magisk ver-
‘ en röd karamell lades på kameran och i ett nu blevo 

a arnen orörliga som sfinxer.
agon användbar handkamera fanns ej på denna tid, 

lj et var att arbeta med den tunga och svårhandter- 
ope Stat,vkarneran- Ett oändligt besvär när man skulle 

pa stenar och klippor! Men detta avskräckte mig 
»jOkUn^a’ Ocd var gäng v' skulle ut på segling bars 

Jannes tös» ner i båten, väl omlindad med en grå sjal, 
tro Schild en tid var i Lundsbrunn höll Agnes 
s^e med ^a^an- E)e lågo vid stranden och sla- 
fylld^ ,Sarrd tingade krabbor, vilka släpptes ut i vatten- 
<je a ergsskrevor för att matas med skorpor, eller lågo

sPa. stenarna under bryggan och ropade:
. n‘gel, snigel, snäcka, sträck ut dina horn,

n,Orgon kommer prästen med en hel skäppa korn!»
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Alltsedan barnen voro små hade J. och jag haft den 
ovanan att kalla dem »han» och »hon» eller vid namn, 
men aldrig för du, och följden blev att barnen sinsemellan 
begagnade samma tilltalsord. Ofta hade vi högtidligen 
överenskommit att alldeles upphöra med »han» och »hon», 
men denna föresats var omöjlig att hålla. Nu väckte jag 
frågan ånyo till liv och nu skulle en reform genomföras. 
Jag gav barnen var sin 25-öring, men tillkännagav på 
samma gång att en plikt av 1 öre måste erläggas var 
gång det förbjudna tilltalsordet användes. När någon 
kommit så långt på bättringens väg att en hel dag gått 
utan att plikt behövt erläggas skulle belöningen komma 
1 form av en 1 O-öring; efter lagens trogna fasthållande 
en hel vecka lovade jag att uppmuntra med 25 öre. För 
att ytterliga liva barnen förband jag mig att själv plikta 
1 öre var gång jag bröt mot budet. Vi blevo nu alla 
ytterst intresserade; var och en bemödade sig att komma 
'från experimentet med så stor finansiell fördel som möj
ligt samt höll den noggrannaste kontroll över de andra, 
Och innan en vecka var gången duade barnen och jag 
varandra som om vi aldrig gjort annat i vårt liv.

♦

i augusti reste J. och jag samt Hedvig kanalvägen till 
Stockholm och därifrån till Dalarne. Vi sågo kyrkbåtarna 
först i Leksand och sedan i Rättvik; jag tog en del foto
grafier pä olika platser vid Siljan, och överallt var man 
vänlig och tillmötesgående. Den gamle hederlige bonden 
Näs Per Persson i Slättberg, Orsa socken, jämte söner 
°ch döttrar iklädde sig sina högtidsdräkter, och när jag 
Sedan skickat dem några fotografier kom från gubben ett 
tättskrivet brevkort med en mängd bibelspråk och följande 
rader: »Vår älskade och snälla fru Hedda Ekman. Hjärtlig 
ack för sanna och trofasta löftets uppfyllelse;»----- och

1 slutet hette det: »önskligt vore om vi en gång efter

4
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Agnes.
All

piövningar, mödor och strider finge vara tillsammans 
ar det är glädje till fyllest och ett lustigt väsende pä 
u s högra hand evinnerligen.»

*
n . n^er vistelsen i Rättvik råkade Hedvig ut för ett litet 
j hon gick en dag att bada och lade sina kläder 
kom avklädningsskjul utan tak. Medan hon var i vattnet 
och en S^®rts^ur och Hedvig sprang upp, tog sin paraply 
kl"d med ^en uppspänd vid stranden under det

erna inne i skjulet blevo genomvåta.
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Den 10 augusti fyllde Hedvig tio år, och J. och jag 

dukade på morgonen ett litet födelsedagsbord bredvid 
sängen medan hon ännu sov. Ögonen blevo stora när 
Hedvig vaknade och vände sig om!

Från Dalarne foro Hedvig och jag till Stockholm igen 
och hälsade på mina föräldrar. J. hade rest hem före oss 
och skrev: »Carl var uppe hos mig idag på kontoret; 
han grät en liten skvätt då han fick se mig — »för det 
var så ledsamt att inte få råka mamma också.»

På hösten tog Carl inträdesexamen till Realläroverket 
och kom in i första klassen som den sjunde bland 154
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sökande. Agnes började första förberedande klassen i 
Elementarläroverket för flickor. När det led mot jnlen 
fingo barnen brädtom med sina julklappar och skrevo 
även, som vanligt, önskningslistor, vilka alltid skickades 
till farmor och mormor.

1895.

Vart år brukade J. resa till England och Frankrike för 
affärer, och om barnen och jag än funno det tomt 
och besynnerligt när han var borta så var glädjen 

sa mycket större när han väntades hem. Och med 
Pappas återkomst var alltid ett särskildt nöje förbundet: att 
hjälpa honom packa upp och se vad trevliga saker som 
kunde ligga i kofferten. Nog visste barnen att det skulle 
vankas presenter och även att de nästa söndag efter fru
kosten skulle få vara med när pappa »spökade» — d. v. s. 
satte upp gravyrer eller annat på väggarna eller ordnade 
med vaser och dylikt på hyllorna. Pappa kunde aldrig 
reda sig utan barnens hjälp, ty när han klivit upp på 
stolen måste ju någon finnas som höll spiken i beredskap 
Och räckte honom hammaren. Hur uttrycket »spöka» 
uPpkom vet jag ej, men antar att det var en samman
sättning av spika och stöka. Och någonting annat än 
spöka» kommer det aldrig att heta hos oss när tavlor 

s °la sättas upp på väggarna.
*

Hedvig bildade denna vinter en av fyra flickor bestående 
syförening som hade sina sammankomster hemma hos 
Oss- Allt var mycket trevligt och bra, men allvarsamma 
^”klagelser riktades mot gossarnes ohöviska beteende: 
c e röpo under soffan och förde oväsen sedan flickorna
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kommit in i rummet, och när gästerna gingo ropade 
Albert, som satt i trapezen: »adjö på er, töser!» Tänk 
bara: »töserb

I brev till mormor beskrev Hedvig ett besök i mena- 
geriet: »där var tvä tigerormar och en avgudaorm 
som voro förfärligt stora, där var också en skallerorm, 
fast vi hörde inte att den skallrade för den låg alldeles 
stilla; när vi kom låg han och sov, men vi väckte upp 
honom och då började han att gäspa så vi sågo hela hans 
gap, och det var inte vackert för det såg så hemskt ut.»

1 februari blev det mycket kallt, ända till 20 gr., och 
barnen voro glada att äntligen ha fått »en riktigt redig 
vinter.» Men våren kom ändå tidigt och blev enastående 
varm och vacker; redan i slutet av april voro träd och 
buskar fullt utslagna. J. och jag sutto om kvällarna på 
vår balkong, där vi hörde musiken i Trädgårdsföreningen 
och tittade på människorna som strömmade dit in.

*

Det hade varit tyst och underligt för mig denna vinter 
när alla barnen varit i skolan hela förmiddagarna, men 
så mycket större blev min glädje då en rar liten flicka 
kom till världen den 27 maj. Vederbörande fäste genast 
min uppmärksamhet vid att hon hade små gropar i kin
derna — och hur ovanligt förståndig hon såg ut sedan! 
Aldrig, förklarades det, hade man sett ett två veckors 
barn som med ögonen följde den som rörde sig i rum
met och som skrattade när man gjorde grimaser. Jag 
tyckte riktigt det gjorde mig ondt om den lilla flickan 
som ej kunde tala, ty hennes ögon voro så uttrycksfulla 
att det syntes mig som hade hon haft mycket att säga, 
om hon bara förmått det.

J. hade åtagit sig att vid dopet bära den lilla, som fick 
namnet Sigrid. Både farmor och mormor voro bortresta 
och kunde ej tjänstgöra denna gång, men J. ångrade 
bittert sin tjänstvillighet, ty lillan gallskrek oavbrutet, hur



Barnen utanför Köpstadsö.

mycket han än tystade pä henne. Slutligen förbarmade 
min fröken sig över dem båda, tog lillan till sig och vände 
le,me pä magen varvid hon ögonblickligen tystnade.

*

I början av juni hade barnen fätt flytta till Styrsö, där 
1 e hade roligt som alltid, men från Hedvig kom ett kla
gande brev: »farbror Gustaf hade med sig hit nyckeln 

1 'ekstugan, men vi ha inte nycklarna till den lilla dock- 
Sarderoben och den lilla skänken, och det är så tråkigt 

mte kunna sätta in alla de små söta sakerna i den 
a skänken och att inte få hänga in de små dock-klä- 

e^na i den lilla dockgarderoben.»
att h Se<^an k°m en ny framställning: »säg till Kristina 

°n tar Nannes tandborste ur min nissisär och att 
°11,, ^er PaPPa ta den med sig ut, för hon har ingen 

^borste annars.»
ar lillan var några dagar gammal kom hennes morfar 

varitS^at^en’ °Ch ' 'ians dagbok antecknades, sedan han 
uPpe hos henne och mig: »barnet utmärkt.» Detta
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var både första och sista gången han såg henne, ty knappt 
mer än två månader efteråt var han död, till barnens stora 
sorg och saknad.

*

På hösten tog Albert inträdesexamen till Reallärover
kets första klass och kom in som nummer fyra; av 105 
pojkar voro han och en till de enda som skrevo utan fel 
> rättstavningsprovet.

I november var jag bortrest på ett par veckor och 
Hulda skrev: »lillan har fått kängor för att kunna ha 
strumpor på; hon är aldrig lugn förrän hon fått dem av 
sig. Hela eftermiddagen har hon nu legat dubbel för att 
se och njuta av sina nya plagg. Hon kan ej begripa 
varför de sitta på fotterna.» En annan gång hette det: 
»Albert sitter nu och ser efter lillan, men det enda den 
lilla stackarn får höra är: »tig med dig, lilla pipsill 
ska du skrika så!»

Någon dag senare berättades: »barnen äro på Gubbero; 
Albert tyckte han var så fin i nya kläder och vit krage 
och kunde ej nog beundra sig själv.»

*

Hedvig brukade sitta inne hos mig med sina läxor, 
vilka avbrötos av tusen frågor och distraktioner; dess
utom hade hon den ovanan att tigga i oändlighet när det 
var någonting hon ville. Jag bad henne ibland: »kan du 
mte åtminstone försöka att inte kälta så mycket?» och 
fick det trösterika svaret: »jag försöker visst — om jag 
lnte försökte skulle jag göra det ännu mycket mer!» — 
I hennes anteckningsbok läste jag en gång: »kamelerna 
leva av mycket enkel föda, såsom bastmattor och trästaket.»

Lilla Nanne tittade in allt som oftast, och om jag frå
gade: »vad vill du?» blev svaret: »jag kom bara in för 

hämta en liten kyss,» eller något annat vänligt. Och
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så sprang hon efter sina pappersdockor, slog sig ner hos 
Hedvig och mig och sjöng:

»stoppa i fickan, om allt går bra,
alla de fem millionerna!»

Agnes var vår »pajas» som J. brukade säga, »familjens 
komiker» som häradshövding A. kallade henne, och vi 
hade roligt åt hennes yttranden och påhitt. När hon kom 
hem från skolan fick jag höra: »jag har varit och lekt med 

Agnes.

flickorna Wærn och flickorna 
Lindberg och en massa andra 
pojkar», — »jag har kastat 
snöboll på tretton pojkar i sjun
de övre klassen,» o. s. v. »Jag 
hör så bra att jag kan höra en 
fluga hosta i Amerika,» lät hon 
oss veta. Om jag frågade: 
»hur gick det i skolan idag?» 
blev svaret: »bra förstås — 
hur skulle det annars ha gått?» 
Jag frågade en dag om min 
hatt satt ordentligt och fick 
till besked: »den sitter bättre 
än den brukar sitta.»

J. hade i åratal fått heta »gubben», men kallades nu 
aldrig för annat än »Mubbe». Han plägade sköta om 
husets alla klockor, ej endast när de behövde dragas upp 
och justeras om söndagarna, utan även när de, hans ut
märkta skötsel till trots, någon tid visat sig så oregerliga 
att de måste tagas sönder och underkastas en sorgfälli- 
gare granskning. Agnes gjorde också den riktiga anmärk
ningen att »pappa borde stå i skolkatalogen som konsul 
och urmakare.»

Albert och Agnes voro som två tuppkycklingar och 
Agnes var den som vanligen förde ordet; munnen gick



■7
Z

■LU
- <û

U
U ■ /'■'





som ett uppdrivet urverk, och jag hörde in till mig: »kan 
jag inte få vara i fred för dej — du gör det bara för att 
retas -— retsticka, retsticka, retsticka!» — Mellan dessa 
upprörande scener var Agnes vid sitt allra ljusaste lynne, 
och vi hörde henne sjunga, när hon gick ner för trappan, 
så att det ekade i huset — under det höstregnet piskade 
på rutorna:

»våren är kommen på sina kransar;
ängarna binda,» etc.

Carl var alltjämt lika djupt intresserad av allt vad elds
vådor och olyckshändelser heter, och när han skulle läsa 
högt för J. i tidningen föreslog han: »tredubbelt barna
mord», »kärlek och hypnotism», »hemskt fynd», »präst 
och mördare» o. s. v.

Ett föremål för allas vår stora beundran var lillan, och 
det var minsann ej lätt att vara från henne långa stunder; 
men ofta häjdades man vid dörren av en lapp, som Kri
stina i sin omtänksamhet hängt på låset: »lillan sover.» 
Men fick man komma in så var hon alltför rar, tyckte vi, 
antingen hon satt och slängde med skallran som hon fått 
av mormor, under det ögonen tindrade av glädje och de 
små groparna i kinderna blevo så söta, eller hon låg i 
Kristinas knä för att göras i ordning till natten och satte 
benen rakt upp i vädret av fröjd, när hon fick se oss 
samt bet sig i tån så att hon skrek. »Lillan har en så 
säker blick,» sade doktor Billqvist, där hon satt kapprak 
' sängen vid fyra månaders ålder, såg honom rätt i ögo
nen, tog efter glasögonen och drog honom i skägget. 
Satte man henne i knäet rätade hon på sig och skuttade 
oavbrutet upp och ner; blev man slutligen trött och ville 
sätta henne igen gjorde hon sig styv som en pinne och 
började hoppa och skutta på nytt. Denna vinter hade 
bon ibland ondt för tänder och plägade utan förbarmande 
bearbeta mitt ansikte med sina vassa små naglar, vilket
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tydligen beredde henne lättnad; vid 41/» månader fick 
hon sin första tand.

På julafton bars lillan av sin pappa ner i salen, där hon 
överantvardades åt mormor, varpå alla, stora och små, 
gingo att beundra granen, vars ljus voro tända. Men 
långt märkvärdigare än den fann lillan tydligen sin mor
mor, ty på henne stirrade hon oavbrutet. Så började 
julklappsutdelningen, och lillan fick ett väl hoplackat 
paket vars öppnande intresserade henne på det högsta. 
Presenten som låg inuti, nämligen en haklapp från Hedvig 
med orden »mammas älskling» broderade i rödt bomulls
garn, tog hon ingen notis av, men omslagspapperet var 
så mycket intressantare.

På julafton två år senare fick Hedvig ett litet paket 
åtföljt av verser, vilka på sitt sätt teckna henne själv och 
barnens dagliga liv under år 1895 och vilka jag därför 
anför här:

»Min lilla Hedvig, jag vet du tänker, 
när denna saken jag nu dig skänker: 
»ack, om jag ej den behövt att få 
hur snällt av mamma det varit då!» 
Nu vill jag också dig genast säga 
varför min flicka en sak skall äga 
som är så tråkig att hon mig bad: 
»låt mig den slippa så blir jag glad!» 
En kväll — det är just ej länge sedan — 
jag satt helt ensam. Du hade redan 
in i ditt rum med din sykorg gått, 
och pappa bjudning till Walters fått.
Jag var så sömnig och tänkte då: 
vad skall för roligt jag hitta på? 
Jo, jag vill läsa vad Hedvig skrivit 
i almanackan, jag henne givit. — 
Jag tog den fram ur min sekretär 
och läste så vad du skrivit där —
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ordentligt, tydligt, i jämna rader: 
»pä nyårsdagen var sjutton grader, 
den trettonde var det tjugotvå, 
med sjal på huvudet gick jag då, 
och Nanne sju år i dag har fyllt, 
och vi fick kaka med björnbärssylt. 
Den tjugoförsta var trevlig is;
i skolan blev jag då inspektris; 
den tjugoandra var vitt på marken;
vi åkte kälke i Vasaparken.
Den tjugofemte var tyskan svår; 
i mikroskopet jag såg ett hår; 
på natten låg jag på Gubbero, 
och Ingegerd fick där också bo. 
Den tjugosjunde var Carl ej bra; 
jag läxor fick som jag ej bort ha.
Vi köpte bilder av gelatin;
på kvällen åt jag en apelsin.»
I februari du se’n berättar:
»vi fingo ärter och fläsk och plättar;
mitt nya album för poesi 
skrev Signe Kronblad en vers uti.
Vi skänkte fröken en azalea;
den dagen äntligen kom Linnéa; 
jag skall ej ha den för nästa år 
på orätt tid jag den jämt ju får.
Vi åkte kälke här utanför;
på kvällen gick jag till en gravör, 
på minnesalbumet sattes namn, 
och pappa reste till Köpenhamn.
Den tredje mars fick jag lov från sången, 
vi åto semla för första gången;
till rådhuskällarn vi alla gingo 
och apelsiner av pappa fingo, 
och karameller vi köpte hem,
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men ej just goda vi funno dem. 
Den tolvte pappa till Kungälv red; 
jag var i kyrkan, och Hulda med — 
det var förskräckligt vad där var trångt» 
men kanske detta du finner långt, 
och vad som hände uti april 
jag hoppar över om du så vill.
Du skriver sedan långt fram i maj: 
»vi hade lov och jag slapp kavaj, 
och barnen Richert vi bjudit dä; 
de åto blommor med maskar på. 
En liten syster vi hava nu 
hon kom i morse tre kvart på sju; 
se’n fick jag veta, att samma natt 
sex ungar små fick min kisse katt.» 
Ja, hur jag bladen i boken vände 
där stod så trevligt om allt som hände. 
Till sist jag bläddrade här och där: 
»vi fingo tårta och den var skär.» 
En dag på Bruket var barnkalas, 
till Ingegerd gav du då en vas 
till Annelund du ju resa fick, 
och både Bess och den gula Dick, 
vad konster kunde ej dessa två, 
och huru roligt du hade då!
Och så det trevliga Styrsö-livet 
hur noga blev det av dig beskrivet! 
En dag du fick ifrån mormor brev, 
du farmors födelsedag beskrev, 
och så det lyste för farbror Mille. 
Jag tänkte: Hedvig, om du blott ville 
igen en dagbok för mamma skriva, 
hur roligt skulle det sedan bliva 
ej blott för mig, men helt visst — jag tror — 
också för dig se’n du blivit stor, 
och därför ger jag min flicka nu 
en almanacka för nittisju.
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1896.

Under jullovet roade Carl sig med »Äventyrens värld 
som han fått av mormor och där han fann sitt 
lystmäte av hemska skildringar. Läste han tidningen 

10gt så var det fortfarande gärna något sensationellt i den 
vanliga stilen — »de brända kättarne» o. s. v. — Barnen 
iade denna vinter ett stort nöje: de dansade folkdanser 
Jdlsammans med kusinerna på Bruket samt barnen Hed- 
und, Beifrage, Samzelius och Wijkander, med Signhild 
odecke som lärarinna. De råkades varannan lördags- 

e termiddag i de olika familjerna.
■ ,Pen februari antecknades: »lillan började med korta 

ädningar.» Vid något mer än åtta månader kunde hon 
resa s'g upp utan hjälp, där hon satt i sin långa soffa, 
Oc spatserade från det ena hörnet till det andra på 
ganska stadiga ben. J. lät göra en skiva av trä vilken 
an ragtes som en fjärde vägg, och där stod hon nu i 

' lilla bås, kunde röra sig som hon behagade och hade 
j^a 'eksaker omkring sig. Hon skrapade med naglarna 

pa tapeten och borrade sedan fingrarna in i väggen, 
Sa att kalken rann ut som mjöl och Kristina fick klistra 
en rad fyrkantiga tapetlappar över hålen. Snart blev 
emellertid soffan avskaffad som promenadplats, ty innan 
och'1 Var t'0 manac*er Sæk h°n ensam tvärs över golvet, 
J? det blev nu att göra en grind för trappan; en gång 
$ar grinden råkade stå öppen ramlade lillan ner några 

g, och sedan tillsåg hon själv mycket noga att båda 
IT]a arna voro pålagda. Hon kunde numera säga »mam- 

men »pappa» endast i en viskning. Ville hon visa
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J111" en särskild vänlighet, när jag kom in till henne, tog 
on flaskan frän Kristina och gav den till mig för att jag 

skulle mata henne.
På våren fick lillan vara mycket ute i trädgården och 

P'omenerade även någon gång i allén där hon såg ut 
som en liten vit prick.

*

Agnes hade varit klen 
denna vinter och vår och 
måst stanna hemma frän 
skolan under terminens 
två sista månader. Hu
möret var ibland litet kin
kigt, isynnerhet när brö
der na blevo alltför kitsliga, 
'nen oftast var hon munter 
°eh skämtsam och lät oss 
veta att hon var gift med 
s°tarn och hade 14 barn. 
Hedvig var mycket frisk, 
°el1 under höstterminen 
1895 och vårterminen 
. 896 försummade hon

*
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lnte en enda lektion. Sko- Lilian.
f3n var nog rolig, men där
mins en buse, nämligen den stränga fröken N., och vid

0 a tanken på hennes uppsträckningar blev Hedvig 
eles kall om händerna.

Lille Abben brukade ibland glädja mig med förklaringen 
han kanske skulle bli professor — men ett kontor 

den"6 'lan natur,'£tv's La ändå. »Ett kontor har bara 
som är köpman,» invände jag, varvid Albert svarade:

PaPpa är konsul och han har kontor, och farfar
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är kommendörkapten och han har kontor, och farbror 
Gustaf är ingeniör och han har kontor.

Vid pingst fick Albert följa med J. och mig pä en tur 
till Visingsö, Grenna och Omberg.

*

i

J. och Milan.

På Styrsö växte lillan 
till och förkovrade sig, 
men vållade mig stor 
oro genom sin vana 
att stoppa i munnen 
allt vad hon kom över. 
Visserligen hade hen
nes syskon gjort sig 
skyldiga till samma 
osed, men lillan över
träffade dem alla både 
i oförskräckthet och 
rörelsernas kvickhet: 
snäckskal, trästickor, 
garnändar, knappar, 
stenar och sand allt 
hamnade i det lilla ga
pet utan att man ens 
visste hur det gått till, 
så fort gick det, och 
sedan blev det för mig 
att så varsamt som 
möjligt kravsa ut tin

gestarna. Hon ökade småningom sitt ordförråd, men 
kunde alltjämt säga »pappa» blott i en viskning, vilket J- 
fann riktigt ledsamt. En gång såg jag mig föranlåten 
att daska till de små fingrarna, och lillan gick till pappa 
för att beklaga sig; han var smickrad av att hon sökte
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tröst hos honom och höll med henne: »ja, det är mycket 
synd om dig!»

Alla barnen lekte tillsammans, ställde till middagar och 
affekalas i lekstugan, rodde och badade, plockade blåbär 

1 härdalen» och pä Källö, slaskade i vattnet och rullade 
S|g ut för ängen, som gick i en brant sluttning från skol- 

neråt stranden detta var ett mycket muntrande 
n°je, ty det blev »så stiliga skumpar», som Agnes sade.

*

' juli foro vi ut på långsegling i kågen J. och jag 
samt Hedvig och Carl och fingo nattkvarter först på 

lädesholmen och sedan i Mollösund, på vars trevliga 
Och välskötta gästgivaregård vi mådde så godt som på 
nagot hotell. Därefter bar det av till Gullholmen och 

ysekil och sedan uppåt fjordarna till Oroust. Det var 
en ro''g tur, tyckte vi alla, och mycket av intresse fingo 
V' se och uppleva men nog var det litet trångt och 
esvärligt ibland med alla matkorgar och kläder, isynner- 
e när det kom en regnskur och allting i en hast skulle 

stuvas in i luckan. Vi voro ju försedda med oljekläder, 
fUen i längden känner man sig dock tillspillogiven i en 

en öppen båt ute på de stora fjordarna, och om vinden 
11 le ta slut mot kvällen får man ligga och driva utan 

tak över huvudet.
Morlanda lämnade vi kågen samt togo skjuts till Ellös, 
vi fingo godt nattlogis och beundrade Orousts till- 

J1 ande inlandsnatur. Sedan togs ångbåten till Uddevalla, 
■ C1 de växlande tavlor som upprullade sig för våra ögon 

essa tränga farvatten hörde till det vackraste vi sett av 
-.5 bohuslänska kustlandet. Från Uddevalla foro vi på 
arr|väg till Bengtsfors och sedan på Dalslands kanal till 
Goteborg.
n f'ck hälsa på kusinerna Odencrants i Borås 

^ra dagar och skrev: »idag på morgonen skojade vi



Lillan, Hedvig, Agnes, Cari och Albert.
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så mycket; vi lågo alla på golvet och så revo vi upp våra 
sängkläder och dansade serpentindans med våra lakan och 
rullade in oss i våra täcken. Vi bruka kläda ut oss i 
Arvids kläder och det är så roligt, och igår satt jag på 
en snigel så att det blev vått.»

Fram på sommaren 
kunde lillan äntligen 
säga »pappa» högt; 
J. blev mycket belåten 
och sade: hon har 
verkligen utvecklat sig 
pä sista tiden!»

En ny bekantskap 
fick lillan göra detta 
är, nämligen med kusin 
Sigurd, och de båda 
små tycktes högst in
tresserade av varandra.

Sigurd och Lillan.

Albert, stackars liten, hade tacklat av på Styrsö och var 
mycket klen denna höst; han blev trött av minsta an
strängning och fick huvudvärk och kräkningar, så att han 
ofta maste vara hemma från skolan.

En gammal jungfru, »Carolina-massage», kom hem var 
’örmiddag och knådade Alberts lilla magra lekamen, vil
ket hade god verkan.

J. hade numera gjort sig av med Smart som han haft 
sa mycket nöje av, men som var gammal och uttjänt, och 
mm vagn stod hos hyrkusken, vars hästar och kusk jag 

egagnade. Lillan fick ofta göra mig sällskap, och en 
tag åkte alla tre flickorna och jag tillsammans, men lillan 
örjade hänga med huvudet, ögonen slötos och snart sov
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hon godt, lutad mot mig. Vi körde in på Gubbero för 
att hälsa på farmor; lillan, som vaknat när vagnen stan
nade, fick uppe i salongen tag i en liten stol som hon 
bar omkring, men stötte dess ben mot en fåtölj och satte 
en rova på golvet.

På hösten var Agnes med mig några dagar i Varberg, 
där vi bodde på Stadshotellet och fördrevo tiden med att 
läsa högt och spela domino. Efter jul var jag där igen 
med Carl, som skrev till mormor: »här har mormor ett 
nyårskort som jag har målat och skall föreställa en ryggås
stuga. Överst på taket är det sjötång och på det övriga 
taket växer det mossa.» Carl ägde fallenhet för ritning 
och hade ofta skickat prov på sin konst till morfar och 
mormor; det var »tyske käjsarens vagn» med riksvapnet 
över, »spansk arkitektur», »sjöbit», båtar från Styrsö, 
Göteborgsvyer och annat, vilket allt vittnade om god 
iakttagelseförmåga.

Hedvig berättade i brev till mormor: »igår kväll var 
jag hos lillan då hon skulle somna, och då skrek hon 
när jag skulle gå, så jag måste ta opp henne i knäet, och 
där satt hon och sov så sött.»

1897.
• •

Aven denna vinter var Agnes klen, och »Carolina- 
massage» fick komma hem och knåda den lilla 
kroppen, utan att hon blev nämnvärdt bättre. Bar

nen hade sin dansförening som förut, men det var egent
ligen blott Hedvig och Carl som deltogo; Agnes fick ej, 
°ch Albert tycktes anse det alltför mödosamt att lära sig 
aHa de konstiga stegen, så att han var för det mesta 
åskådare. Lillan blev iklädd Rättviksdräkt, i vilken hon
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såg mycket rolig ut; när barnen dansade, följde hon dem 
med intresserade blickar och ställde sig sedan i en vrå 
att snurra rundt för sig själv.

Hedvig tog lektioner i träsnideri och Carl gick till en 
fröken som undervisade honom i ritning. Ett stort nöje 
för gossarne var att börja åka velociped.

Lillan fick denna vår för första gången se en liten bli
vande vän, nämligen Stellans syster Kerstin.

Min fotografi-apparat kom till flitig användning på Styrsö, 
och Carl var alltid min tjänstvillige medhjälpare; han hade 
noga reda på i vilken ordning bländare, slutare och ka- 
setter skulle hållas i beredskap och visste även hur lillan 
borde »tas» för att arbetet skulle krönas med framgång; 
också blev hon fotograferad 106 gånger detta år.
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Kerstin och Lillan.
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Aven pa fotograferingsturerna i skärgarden var Carl 
111111 hjälp. Jag brukade nämligen bege mig till Donsö 
bandagar och torsdagar, dä fiskebåtarna gingo till sjös 
V'd 3-tiden, och vanligen började vi med att fotografera 

1 'rustningarna i land. Stora korgar med blåmusslor buros 
PP på stranden, skalades, sattes på långrev och lades i 
ackor», och sedan vi åsett allt detta klevo vi upp pä 

nagon av båtarna i hamnen, där stativ-kameran kunde



74

Lillan.

S n
'M • • ’ 1 •' -

I

•.
\ \ *

■ \ ’ ' ■

' >;' ' A"*' ■ ’’ -”*'5
*• ' iw ’•*F'7 '

uppställas pä lämpligt avstånd och vi igen voro redo för 
fotografering, när karlarne rodde ut med hackor och mat- 
tinor. Slutligen halades även jollen ombord, seglen his
sades, ankaret drogs upp och vattnet fräste om bogen 
när båten styrde ut till havs med sin fem mans besättning. 
Det var intressanta dagar, dessa, tyckte både Carl och 
jag, och gärna hade vi även sett hur det gick till vid 
»backfisket» ute i havet, då jollen firades ner och roddes 
så långt ut som reven räckte. Johannes beskrev det för 
oss, och vi förstodo vilket hårdt arbete det måste vara 
att i bistert vinterväder och hög sjö ro ut i havet i den 
lilla öppna båten — men sällan hände att någon man 
»blev borta», som det heter på sjömansspråket.

Sedan den sista båten givit sig av och Donsö hamn 
låg öde, var det tid för oss att äta vår middag i någon 
trevlig liten vik. Carl tog fram tallrikarna och glasen ur
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skåpet, bredde duken pä det uppfällda bordet och satte 
smörkoppen i skuggan av masten, varefter de hårdkokta 
äggen m. m. befriades från sina pappershöljen och soc- 
kerdrickan sattes fram.

Ibland försökte vi vår lycka pä andra öar, t. ex. Vrångö, 
och såväl fiskebåtar av olika typer som fyrar, klipp- och 
sjö-studier och mycket annat ökade min samling av skär
gårdsbilder. En gång vågade vi oss till och med pä 
upptäcktsfärd till Asperö och ankrade i hamnen med de 
små flatbottnade båtarna, men här gjordes en erfarenhet 
som jag mänga gånger under de kommande åren fick 
bekräftad: endast fisklägen med helnykter befolkning 
lämpade sig för mina hemsökelser. Vi stego i land 
på Asperö, men där såg smutsigt och skräpigt ut; 
några skrämda höns flaxade i väg, och mörka, misstänk
samma blickar mötte vära, när vi närmade oss de illa 
underhållna husen, och dörrarna slängdes igen mitt för 
vår näsa. Detta var annat än på Donsö, där alla voro 
vänliga och glada och kände igen mig frän det ena året 
till det andra; också vände vi ryggen med detsamma ät 
det ogästvänliga Asperö.

Pä Styrsö Tänge var det roligt att ströva omkring bland 
käkarna och fotografera bryggor och sjöbodar. Ibland 
hände att någon nyfiken badgäst öppnade sin dörr och 
kom ut för att åse arbetet med kameran. »Ursäkta, är 
fröken amatörfotograf eller riktig fotograf?» frågade man 

och sedan vederbörande fått veta vilketdera »fröken» 
var, bad man alltid att fä köpa en fotografi.

*

Jag tänkte ofta, på vära seglingar, att när folk uppifrån 
landet anser vår skärgård ful, böra de ge sig tid att stu
dera den, att se den med en smula förståelse, sä att säga, 
och även få klart för sig att skärgården kräver sol för
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att komma till sin rätt. Jag minns t. ex. en söndags
eftermiddag i september då J. och jag farit ut på några 
timmar till Styrsö. Det var mulet och blåsigt och kallt, 
klipporna syntes enformigt grå och kala, pilarna inne i 
vår trädgård voro glesnade och gula, blommorna bort
plockade från rabatterna, och vi sutto i skymningen pa 
vår veranda, glada att inte behöva bo i skärgården på 
hösten - den årstid som alltid är den trevligaste, färg
rikaste och vackraste pä landet.

En av de intressantaste utsiktspunkter i Bohusläns skär
gård är den vid Rävsund på Styrsö. Man ser ut över 
det blå havet, över fantastiskt formade klippor av en varm, 
gulaktig färgton och badande i solljus — och man ser 
en strand av rundpolerade stenar och ett och annat 
väldigt klippblock. Vilka naturrevolutioner måste ej ha 
agt rum här i tidernas morgon! Jag tror att ingen som 
ser denna tavla kan undgå att tjusas av skärgårdens 
skönhet.

En vacker dag i början av juli hissades seglen på vår 
kåg och J., Hedvig och jag gåvo oss ut på långfärd. 
Efter 8 à 9 timmars skön segling kommo vi till Mollö- 
sund och togo in på vår trevliga lilla gästgivaregård. Det 
Var min mening att taga en del fotografier, och jag fick 
en mycket god hjälp i den välvillige och meddelsamme 
Martin Hansson, fiskhandlare till yrket och en av sam
hällets stöttepelare, efter vad vi kunde finna.

Det för Mollösund karaktäristiska är de torkade längorna, 
V'lka äro utbredda på alla bergsknaltar eller upphängda 
Pä bryggorna utmed hela fiskläget. Martin var minst lika 
"itresserad som jag av arbetet med kameran och ange
lägen om att längorna skulle visa sig till sin fördel; han 
Säde gång på gång: »vill konsulinnan bara kommendera

---
--
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så att jag får veta hur det skall vara — här är inget knussel!» 
— och längorna rycktes ner och slängdes härs och tvärs. 
De blevo också fotograferade både en face och i profil, 
och Johannes sade efteråt, när han fick se de tilltalande 
bilderna: »det är förfärligt vad det är likt sej!»

Rader av besynnerliga tingestar hängde också uppspe- 
tade till torkning — de voro krokiga och vridna och bara 
skinn och ben, tyckte man, med stora, hiskliga munnar: 
det var rockor och hajar. På min fråga i vilken landsdel 
sådana vidunder användes till människoföda blev svaret: 
»i Boråstrakten.»

Längorna fläkas och rensas i stora skjul, men kvin
norna som arbetade härmed motades ut och placerades 
med sina fiskar och tunnor i en rad på bryggan, precis 
så som jag ville ha dem. Martin visade mig också huru- 
ledes längornas gälar och ben, utbredda till torkning, 
komma till användning: de malas och bliva gödnings
ämne, och den hinna, som sitter utmed ryggbenet, torkas 
även, fastklistrad på bräder; sedan fyller den sin uppgift 
som klarskinn. Allt detta blev behörigen fotograferat och 
likaså arbetet med träribbornas — spilornas — fastsät
tande vid längorna, för att dessa ej skola krympa vid 
torkningen.

Det intressantaste av alltsammans var att åse huru den 
stora kutter, i vilken Martin var delägare, gjordes i ord
ning att gå ut på det två gånger var sommar återkom
mande fisket vid Shetlandsöarna. Vi sutto i en robåt och 
sågo hur besättningen kom ombord med alla sina knyten 
och tinor och andra grejor, så hissades seglen, ankaret 
lättades och den präktiga »Spirit of the Deep» gled lång
samt ut ur Mollösunds hamn, speglande sig i vattnet och 
belyst av aftonsolen.

En rolig segling gjorde vi även till Käringön, då Martin 
följde med som lots. Han var talför och munter som 
vanligt — i detta avseende så olik våra Styrsö-karlar som
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möjligt. Jonas hade ju sin kärva humor, men teg när 
han ej blev tilltalad, och Johannes var tyst och inbun
den och syntes föga uppbyggd av Martins oförtrutna 
konversation. »Ja, se folket oppe i landet gör inte annat 
än pratar,» mumlade han —»mun står aldrig stilla på 
dom.»

Nästa dag togo vi ångbåten och foro först till Göte
borg, sedan till Styrsö.

Alla flickorna hade 
denna sommar en

> blomsterhandel» 
uPpe i bergen vid 
Gustafs villa, och de 
ordnade det riktigt 
nätt med en liten 
disk samt guirlan- 
der av syrener och 
guldregn. Farmor 
kom ut ett par gån
ger och blev genast 
en mycket god kund, 
varvid pojkarne, som
asågo köpenskapen, Albert, Hedvig, Agnes, Carl och Lillan. 
°fördröjligen skaf
fade sig en »snäckhandel», vilken de sökte göra så in
bringande som möjligt.

Lillan blev alltid omhuldad och road av sina syskon, 
01611 kusin Sigurd och hon kunde inte riktigt samsas. 
Jag brukade var sommar fotografera alla barnen på veran
datrappan, och denna gång skulle de små vara med. 
'gurd hade en träsked i handen, och den fick lillan ett 

Sadant behag till att hon försökte rycka den ifrån honom;
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Barnen på trappan.

när detta inte lyckades blev det gallskrik. Vi föreslogo 
Sigurd att låna sin sked till lillan bara på ett ögonblick 
så att hon satt stilla under fotograferingen, men när 
Ingegerd tog den ifrån honom blev det han som 
stämde upp en låt. Någon av barnen sprang in i köket 
och hämtade ännu en träsked, och nu lugnade sig 
både lillan och Sigurd, fastän stämningen just inte var 
den blidaste.

Hur sällsynt lyckliga de voro, dessa tio kusiner, som 
hade varandra och ägde Styrsö till lekplats — Styrsö med 
stranden, klipporna, båtarna, lekstugan: kunde barndomens 
trevnad och glädje vara större än deras! Och minnet av 
alla dessa år skulle följa dem som ett solsken genom 
livet, vilka öden de än ginge till mötes.

*



Albert, Ingegerd, Sigurd, Signhild, Lillan, Hedvig, Håkan, Agnes, Leif och Carl.
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Det blev tidigare uppbrott än vanligt från Styrsö, ty 
jag reste med alla barnen till Omberg, där vi hyrt rum på 
turisthotellet för en månad och dit även J. kom på ett 
kortare besök. Vi trivdes förträffligt allesammans; landt- 
livet var ju för barnen en helt och hållet ny erfarenhet, 
och den närbelägna Alvastra kungsgård blev dem ett kärt 
tillhåll. Ladugården utövade särskildt en stark dragnings
kraft och här fingo de hjälpa till med mjölkningen, fastän 
Hedvig fann det en smula obehagligt när kon viftade 
henne i ansiktet med svansen.

Den gamle drängen Johan blev barnens synnerligen 
gode vän, och hans existensvilkor intresserade dem på 
det högsta; de funno det upprörande att Johan fick vara 
ledig blott var fjärde söndag och att »patron» ej tänkte 
på att också den som är gammal kan tycka om att få bär 
någon gång. En dag hade jag fotograferat drängen Johan 
vid arbetet ute på åkern och berättade sedan för Hedvig: 
»nu har jag gjort något som jag ej talar om förrän vi 
komma hem till Göteborg.» »Ack, jag vet vad det är,» 
ropade hon, röd i ansiktet av glädje, »det är att du köpt 
en kokalv åt mig - den där kokalven för fem kronor 
som jag önskat så mycket!» Så trevligt det hade varit 
att komma till Göteborg med en kokalv! - »Vad nytta 
har man av fåren annat än att man tar ullen,» frågade 
lilla Nanne, »de kalva väl inte?» »Värpa också sådana där 
små tuppar?»

Barnen och jag företogo alla dagar åkturer i hotellets 
ekipage, den med hästen »Pärlan» förspända trillan. Två 
av barnen togo plats på baksätet, och mellan kusken och 
mig satt alltid lillan. Men omsider kommo pojkarne un
derfund med att det var ett stort nöje att köra Pärlan, 
och det dröjde ej länge innan de utverkade sig tillåtelse 
att turvis intaga kuskens plats bredvid mig. Hedvig skulle 
förstås ej vara sämre, och en dag klättrade hon upp och
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tog tömmarna, försäkrande att hon mycket väl visste hur 
det gick till att köra varpå hon vände sig till kusken 
och frågade: »hur skall jag göra när hästen skall gå till 
höger eller vänster?» — Carl hjälpte mig som vanligt med 
min fotografering, och med aldrig tröttande nit jagade han 
höns, kor, grisar och andra kreatur tills de intagit de 
ställningar som krävdes.

*

När lillan börjat lära sig tala bad jag henne en gång 
säga Sigrid. Detta svåra ord var omöjligt att uttala 
men när jag ännu en gång bad: »säg Sigrid!» blev svaret: 
»Tuttu!» Och något annat än Tuttu fick Sigrid sedan 
aldrig heta. Ville man ibland hjälpa henne, t. ex. med 

knyta bandet pä den lilla röda och gröna Rättviks- 
mössan, kom det ett bestämt: »Tuttu vaff!» (»Tuttu själv!»), 
°ch Tuttu vaff blev det namn under vilket hon på Om- 
hergs turisthotell blev känd av alla. De snälla tanterna 
tävlade om att skämma bort lillan, eller försökte åtminstone 
ah göra det, ty hon var i allmänhet ganska oåtkomlig 
värdig, som morbror Gustaf uttryckte det — förnäm, 
som Hedvig plägade säga, och alla försök till närmande 
uppmuntrades på sin höjd med en nådig tillåtelse att 
hyssa den lilla knubbiga handen. Dock — i ett avseende 
Var Tuttu nedlåtande: så ofta hon kom åt drog hon här- 
ualarna ur sina vänners chevelyrer, och mer än en av 
tanterna brukade, för att ställa sig väl, låta plundra sig 
Pa hårnålar i rent av oroväckande grad.

»Se på de små händerna», utbrast en gång den snälla 
fru Broander, »ha ni sett någonting så rart förr?» »Ja, de 
aro för söta», instämde hennes syster, målarinnan fröken 
Clara Löfgren. »De äro alls inte välformade händer,» 
mvände jag i moderlig blygsamhet — »de äro snarare
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Agnes och Tiittu.

:

grovt lagda.» »Kanske inte fina, medgav fröken Löfgren 
— »men de äro så naiva!»

*

Jag roade mig med att ta en serie porträtter av Tuttu 
i dalkulledräkt, och oftast fann hon lika stort nöje i arbetet 
som jag då gick det hela som en lek, men ibland kom 
lynnet över henne och med sitt allra bestämdaste: »Tuttu 
vill inte!» vände hon mig ryggen och ställde sig utom 
skotthåll med en min som om hon velat säga: »gör vad 
ni vill, men mig får ni inte ur fläcken!» Och jag som 
haft så mycket besvär och stretat den långa vägen i hettan
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— skulle nu allt detta ha gjorts förgäves och den bild, 
jag drömt mig, aldrig uppfångas av plåten! Men Carl 
visste råd: han började göra de mest halsbrytande skutt 
• diket så att Tuttu glömde sin värdighet och drog mun
nen till ett soligt leende — så tog han henne vid handen

Tuttu.

■r

för att hon skulle se bättre» och ledde henne tillbaka 
öll just den plats hon ögonblicket förut lämnat, och under 
net hon hade som allra mest roligt åt hans spräng och 
bedrifter knäppte jag till och hade ökat serien »Tuttu 
vaff» mec] ännu en bild.

Mot slutet av sommaren vidtog en ledsam regnperiod 
°eh jag fick passa på mellan skurarna att fotografera
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Tuttu; men oftast 
kom regnet över oss 
just som vi höllo pä 
som bäst och det blev 
dä att rusa hem det 
fortaste vi kunde. Tut
tu tycktes slutligen an
se regnet vara någon
ting som rent av hörde 
till fotograferingen,och 
en dag, när det kom ett 
riktigt skyfall, tog hon 
mig vid handen och 
föreslog: »Mamma ko- 
kotea Tuttu!»

Om eftermiddagarna 
sutto barnen och jag

kring vårt bord på verandan och läste högt i Kiplings jun- 
glehistorier under det att Tuttu roade sig med att rada upp
alla korten i Snappspelet. 
En gång, när denna sys
selsättning blev enformig, 
sprang lillan omkring på 
egen hand men rätt 
som det var hördes ett 
genomträngande skrik: där 
låg hon på sanden ne
danför verandatrappan, och 
på den lilla kinden syntes 
några droppar blod. Jag 
lyfte upp henne och tan
terna strömmade till; de 
visade sitt deltagande på 
alla upptänkliga sätt: Tuttu 
fick genast dra ut så

■i: 4

Hedvig och Tuttu
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många hårnålar hon ville och överstinnan Procopé från 
Finland smetade smör bakom örat. Det dröjde ej länge 
innan Tuttu var glad igen, tanterna gingo upp till sig 
och Carl återupptog sin avbrutna läsning, förklarande 
att hans nästa båt skulle heta »Rickiticki-tavi».

*

På våra åkturer bar det ibland av till sjön Tåkerns sanka 
stränder och Väversunda kyrka, men oftast foro vi vägen 
inåt skogen.

Jag har en gång läst om ett slags underbara, rundsli- 
pade bergkristaller japanska »gudakulor» kallas de - 
vilka sägas vara osynliga: de äro så genomskinligt klara 
att man ingenting annat ser än den spegelbild, kristallen 
återgiver. När vi ibland färdades vägen bortåt Vättern 
tyckte jag mig förstå vad som menas med »gudakulor», 
ty vad vi sågo var ej annat än en spegelbild, syntes det 
mig — en spegelbild av himmel och sjö, vilka smälte 
samman i ett opalliknande skimmer.

På Omberg ger skogen aldrig intryck av enformighet 
såsom t. ex. i Rättvik, där marken är slät och jämn som 
ett golv och alla träd äro lika stora, utan det bär backe 
upp och backe ner; somliga träd äro höga och raka, 
andra lutande eller böjda i fantastiska former. En stund 
åkte vi genom en ungskog av granar och björkar och 
lade sedan märke till en del egendomliga barrträd: cembra- 
tallen och sibiriska lärkträdet; slutligen fingo vi se några 
små knotiga ekar med blad som liknade lönnens. Det var 
en omväxling som verkade uppfriskande och på samma 
gång var av stort intresse man möttes av idel över
raskningar, hade alltid någonting nytt att se och iakttaga. 
En annan del av Omberg ägde en mer allvarlig, hög
tidlig prägel: här växte furor som voro verkliga skogens 
jättar, och de stodo på den mossiga, mjuka marken utan



att trängas eller hindra varandras utveckling, utan att störa 
"itrycket av lugn harmoni man hade en känsla av 
överväldigande majestät, som om man inträdt i en gotisk 
katedral.

Ofta gingo vi upp i skogsbacken ovanför hotellet och 
s|ogo oss ner där med våra böcker och tidningar. Det 
Var en skön plats, bland resliga granar och tallar, och 
mellan de lummiga bokarna i förgrunden sågo vi slätten 
1 starkt solljus. — Gingo vi neråt landsvägen och över 
en sluttande äng kommo vi till Alvastra klosterruin, som 
sPeglade sina sönderbrutna murar i ett mörkt, stillastående 
vatten, där munkarne förr i världen fiskade karpar, och här 

inne i ruinen — höllo barnen och jag också gärna 
'ill om eftermiddagarna.
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När vi kommit hem efter Ombergsvistelsen kunde Tuttu 
gå ensam upp för trappan utan att hålla sig i ledstången; 
hon öppnade och stängde alla dörrar och ingen fick hjälpa 
»Tuttu vaff». Satt jag på min bänk utanför tamburdörren 
klättrade hon upp bredvid mig, satte foten i mitt knä och 
förkunnade: »Tuttu vill komma till dej!» — eller sträckte 
hon armarna mot mig och sade: »Tuttu vill komma och 
hålla åv mamma!» Barnen brukade i sin aftonbön 
bedja Gud bevara »alla som jag håller av,» men Tuttu 
sade: »alla som håller av mamma.» Var jag någon gång 
trött satte hon sig bredvid mig på stolens armstöd, lutade 
sitt huvud mot mitt och frågade: »är mamma trött?» 
»Åja, litet grand.» — »Baja lite gann — inte mycke mea? 
Så, nu är det ba!» och den lilla handen kändes mjuk 
när den smekte mig.
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Barnen bildade denna höst en velocipedklubb tillsam
mans med Carls gode vän Ivar Callmander; den kallades 
»G. B. K.» (Gubbero Bicycle Klubb), och sammanträdena 
ägde rum på Gubbero. Farfar och farmor valdes till he
dersledamöter, och en stämpel skaffades för att »arkivets» 
handlingar skulle märkas med G. B. K.

*

Pa Gubbero hade barnen alltid ett kärt tillhall, och fingo 
de en dag lov från skolan var det genast att hälsa på 
farfar och farmor. Pä söndagsförmiddagarna promenerade 
de dit med pappa och ofta blev någon av dem bjuden 
kvar till middagen. Farfars och farmors födelsedagar, den 
5 februari och den 30 november samt bröllopsdagen den 
11 oktober, voro särskildt roliga och festliga dagar, ty 
barnen råkade dä alla kusinerna barnen på bruket samt 
Odencrantsarna, som kommit ner från Borås — och man 
fick alltid hummer, om sädan fanns att köpa, samt tärta, 
vilket allt behörigen uppskattades. Annandag jul var även 
en av de dagar då glädjen stod högt i tak; farmor lät 
anordna lotteri och man dansade kring granen samt fick 
äta så mycket godter man ville.

Pä hösten, sedan vi flyttat från Styrsö, hemsöktes Gub
bero även med förkärlek, ty sockerpäron och äpplen voro 
mogna och snart började även grållorna falla av träden. 
Det hände nog också att man sökte reda pä mäster och 
inte släppte honom förrän han tog fram nyckeln till växt
huset och låste upp dörren, så att man fick förse sig 
med druvor, och så skulle han ruska på plommonträden 
och även lämna tillträde till fruktrummet.

Agnes och Signhild brukade leka med Tea, den stora 
dockan som funnits på Gubbero i alla tider. Gamla 
Nanna linkade förbi dem, stödd på sin käpp, där de sutto 
i farstun vid vindstrappan — gick omkring i rummen,
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förde om i brasorna och pratade för sig själv. Döv och 
nyfiken var hon pä samma gång, den gamla snälla Nanna, 
det visste Agnes och Signhild, och de kitsliga ungarna 
kommo överens om att gå in i hennes rum och tala med 
varandra just lagom högt för att hon inte skulle höra 
vad de sade.

Carl och Arvid höllo alltid ihop, och Hedvig och Gert
rud voro »kardborrar» som det hette. Jag föreslog ibland 
Hedvig att också göra sig vän med skolkamraterna, efter
som Gertrud ju inte var åtkomlig när som hälst, men det 
brydde Hedvig sig inte om utan svarade alltid: »jag har 
så nog av Gertrud!»

Av vårt hemliv denna tid söka följande julklappsverser 
giva en skildring:

Trevliga skymningsbrasan sprakar, 
pappa i kolen med tången makar; 
lågan brinner så klar och ren, 
sprider i rummet ett vackert sken; 
lillan bjuder cigarr till pappa, 
kommer sedan att mamma klappa 
Hedvig står där och snålt ser på: 
»får ej Hacki en klapp också?» 
Gossarne retas med Nanne smått; 
så tändes lampan och alla få bradt;
Albert kommer så nöjd med »Kamraten», 
hoppas det dröjer ännu med maten, 
Carl har fått i en tidning fatt, 
läser om branden på Gårda i natt, 
tänker nog i sitt stilla sinne:
»skralt med den eldsvådan - ingen brann inne!» 
Hedvig snidar en pärm av trä, 
Tuttu sitter i mammas knä,
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visar i djurboken, minnes så väl 
björn och hyena och tiger och säl ; 
Agnes med pappersdockorna leker, 
av och till hon sin mamma smeker, 
säger till »Mubbe» ett skämtsamt ord, 
där han sitter i vrån vid sitt bord, 
skriver sitt namn på sedlarna många, 
ordnar dem se’n i rader långa, 
undrar till slut: »är ej någon så snäll 
läser för pappa en bit i kväll?» 
Gärna, som alltid, vill Carl det göra, 
visste han bara vad pappa vill höra 
Fröding, Runeberg eller Tegnér? 
ingenting nytt han på hyllan ser.
»Ingenting nytt» — så min gosse hörs klaga 
vad skall i böckernas rad han väl taga? 
Kanske vad tro ni? att nästa gång 
lyssna vi alla till Snoilskys sång!

Till Hedvig.
I mammas trevliga, lugna vrå 
i höstas sutto en kväll vi två, 
jag med min tidning, med boken du 
ja, Hedvig lilla, du minns det ju? 
Av franskan kunde du nog det mesta, 
och talen räknats, de allra flesta, 
men ack, det tionde, långa budet, 
vad som befallts, vad som är förbjudet 
hur fasligt krångligt och svårt det var 
med alla frågor och språk och svar! 
Och Hedvig läser med slappad iver, 
hon krumelurer i boken skriver, 
hon undrar, frågar, gör ingenting, 
och blicken irrar i rummet kring.
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»Nu, lilla mamma, skali du få höra, 
jag riktig nytta i kväll vill göra: 
i dina lådor jag städa vill 
du skall få se vad jag duger till! 
Katekesen lär jag dess bättre sedan, 
för resten kan jag den nästan redan!» 
Jag knappt hann säga ett enda ord, 
förr’n spridda lågo på stolar, bord: 
solfjädrar, handskar och spetsar, krus, 
som ej på länge sett dagens ljus. 
Min lugna fristad o vilken röra 
i morgon får jag minsann att göra! 
»Säg, Hedvig, har du ej städat nog?» 
jag halvt förtvivlad till ordet tog 
»varenda sak du haft framme ju, 
och läxan kan du ej alls ännu!» 
»Men mamma, smyckena har du glömt 
det bästa just jag till sist har gömt! 
Se hur ditt halsband i ljuset glittrar» - 
så Hedvig ännu där borta kvittrar — 
»och diamanter du har minsann 
se vilket armband som här jag fann! 
Min arm det passar o så’na stenar 
ja, lilla mamma, ser du, jag menar 
att om du inte det själv vill ha, 
för mig det bleve så utmärkt bra!» 
Ack, re’n hon glömt vad som är förbjudet 
uti det tionde, svåra budet, 
men dock min flicka är ganska snäll, 
och därför får hon det här i kväll!»

*

Jag ämnade efter jul slå mig ner i Varberg på några 
dagar med Albert och Agnes, men när Tuttu fick höra 
detta blev det sorg och bedrövelse. Hon kom inrusande
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i sängkammaren i ett ytterst upprört tillstånd, sedan jag 
lagt mig att vila en stund före resan, klättrade upp i 
sängen och lutade sin lilla väta kind mot min. De andra 
sökte fä henne med sig ut i farstun, men Tuttu bara skrek 
än värre och höll sig fast som en igel om min hals. En 
skön vila! Och inte var det häller lätt att resa till Var- 
berg den gången.

Barnen och jag roade oss på hotellet med våra böc
ker och spel. Jag talade var dag med J. i telefon och 
fick en gång den glädjen att höra Tuttu säga »mamma,» 
men när jag sedan bad att hon skulle tala igen hörde 
jag: »Tuttu vill inte!»

Denna vinter voro både Albert och Agnes klena; 
Albert försummade under vårterminen 188 lektio
ner, och vad Agnes beträffar kunde vi ej ens tänka 

på att låta henne gå i skolan, utan en lärarinna, fröken 
Frydén, kom hem och läste med henne en timme om 
dagen. 1 april fingo alla barnen mässlingen, den ena 
efter den andra, och en tid lågo tre av dem på en gång. 
Tuttu var ytterligt plågad och ville ingenting äta, men 
lyckligtvis kom doktor Billqvist på den goda idén att ge 
henne en liten påse karameller som sågo ut som smultron 

dem fick jag i henne, och sedan stoppade jag också 
chokladkakor och käx i den lilla munnen. Fram i maj 
voro alla krya och på benen igen, och den 27 firades 
Tuttus födelsedag. Hon satt i sin höga stol vid bordet 
under middagen och frågade: »vems födelsedag är det 
idag? Det är väl inte Nannes?» Detta, att det inte var 
Nannes beredde henne tydligen en alldeles särskild till
fredsställelse.

*
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Hulda hade numera lämnat vår tjänst och barnen hade 
fått en ny fröken som hette Bertha. Med henne foro 
Albert och Agnes till Ulricehamn i början av juni, enär 
det ansågs att de borde försöka något luftombyte. Bertha 
skrev: »avrivningen om morgonen, havresoppan och 
kvällsgröten falla just ej i smaken.» Albert berättade: 
»kl. 11 få vi ett halvbad i 34 gr. varmt vatten och på 
kvällen 1/27 få vi ett fotbad. Här finns en vacker 
gul vild blomma som ser alldeles ut som en ros.»

Till sist kom ett otåligt post scriptum från Nanne: »nu 
vill jag genast ha brev, för jag har väntat så rysligt länge!»

J. skrev till Agnes: »lilla Tuttu står varenda morgon på 
bron och vinkar med båda händerna när pappa far.»

*

Tuttu uppträdde denna sommar i lappdräkt, och sedan 
jag fått låna kusin Sigurds lilla gula kärra samt skaffat
en kratta, en korg och en 
brödkaka började ett flitigt 
fotograferingsarbete. Om 
Tuttu var road gick det nu 
som förr med glans; när 
hon var vid sitt allra bästa 
lynne hette det till och 
med: »idag får mamma fo
tografera Tuttu så mycket 
mamma vill!» — men 
ibland satte hon sig på 
tvären och då hjälpte var
ken karameller eller annat. 
Men en rar och vänlig li
ten unge var hon alltid. 
Satt jag på verandatrap- 
Pan och skrev brev med
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till mig och sade: »vet mamma vad Tuttu tycker? Jo, 
att mamma är söt», eller, när det var riktigt väl: 
»mamma ä’ både ’näll och ’näll!» — och så klev hon 
upp i mitt knä. »Du får vara hos mamma, men inte röra 
mig medan jag skriver,» bestämde jag. »Nej, Tuttu ’ka 
inte röra mamma, bara klappa!» — och så ställde hon sig 
bakom mig, slog armarna om min hals och kysste mig 
i nacken.

Tuttus aftonbön varierades och lydde än så här: »Gud 
bevaja fjun och pappa!» än »Gud bevaja mamma och 
konsul Johan Ekman!» — och en gång, när J. bannat 
henne litet just som hon lagt sig, vände hon honom 
ryggen och läste: »Gud bevaja mamma, dockorna, Hacki, 
Nan!» o. s. v. — och när bönen var slut såg hon triumfe
rande ut och sade: »Tuttu läste inte pappa!» - Bönen 
för dockorna hade inte mycken kraft, ty näsan på den 
nya dockan var sönder, håret och ena ögat voro borta 

det var Albert som sprättat upp dockans näsa med 
en papperskniv; men sedan den första sorgen var över 
tröstade Tuttu sig, räckte fram sin stympade älskling och 

frågade: »ä’ hon inte 
näpen?»

Sigurd var denna 
sommar särdeles vän
lig och tillgänglig, men 
Tuttu höll sig i all
mänhet stram; blev 
hon någon gång upp
tinad var det dock myc
ket rart.

Hedvig var »fröken» 
under Berthas frånvaro 
och hade nycklarna om 
hand, men emellanåt

Sigurd och Tuttu. inträffade]] den stora



olyckan, att när ett par herrar kommit pä besök och 
whisky eller punsch skulle tas fram, befann Hedvig sig 
med sin nyckelknippa långt ute på sjön eller högt uppe 
i bergen. Dä blev det ett dundrande på gonggongen!

Carl sysselsatte sig ofta med fiske, men ville knappt 
tro att de små ynkliga vitlingar som kommo in till kvälls
maten verkligen voro hans präktiga fiskar.

I mitten av juli kommo Albert och Agnes hem från 
sin sex veckor långa vistelse i Ulricehamn, och de snälla 
små barnen voro glada att få vara hos pappa och mamma 
igen. En dag, när jag var dålig och skulle äta middag 
uppe, förklarade lilla Nanne: »inte smakar någonting godt 
när inte du är med, lilla mamma!» och en annan gäng 
kom hon in till mig, slog armarna om min hals och 
utbrast: »vad skulle jag ta mig till om jag inte hade dig 
att komma till!»

*

Fram i juli började Carl och jag rusta oss för att fara 
ut på långsegling med Vinga, som Gustaf ställt till vår 
disposition. Vi skulle begiva oss norrut, var det menin
gen, och på vägen möta J., som reste från Göteborg pä 
ångbåt. Carl var en hel dag i oavbruten verksamhet med 
att ro i jollen ut till Vinga och stuva alla våra kläder, 
matvaror, fotografi-apparater m. m. Johannes spådde »en 
liten nätt sydväst,» och det var också i härligt väder vi 
gingo ombord. Utom Johannes utgjordes besättningen 
av en karl vid namn Larsson, som en gång i tiden varit 
anställd på härtigens av Sutherland jakt.

Carl var en duktig sjöman, var med vid båtens manöv
rering och hjälpte mig till rätta där jag låg på däcket; 
för resten satt han i styrluckan och lyssnade med andakt 
till vår vidtbereste Larssons intressanta beskrivningar på 
hur det går till att fiska räkor på Kuba och mycket annat.
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Vad som på våra seglingar alltid föreföll mig rent av 
underbart var skärgårdsbornas kännedom om havsbottnen. 
Alltid visste Johannes på pricken om det var 1er- eller 
sandbotten, när vi skulle lägga till vid en holme, och hur 
pass djupgående varenda båt kunde vara för att »klara» 
det eller det skäret precis som om han varit i sjön 
och tittat efter.

På eftermiddagen kommo vi till Mollösund och togo 
som vanligt in på gästgivaregården.

Överallt i skärgården, där befolkningen är nykter, äro 
hemmen putsade som salongen på en lustjakt. Det roade 
mig alltid att slå mig ner för en stund i gästgivaregår
darnas sällskapsrum och titta på prydnadssaker och ku
riositeter, hemförda som minnen från fjärran land.

Det inte minst roliga var fotografialbumen; fiskargub- 
barne voro dråpliga i högtidsdräkter, men de gjorde sig 
inte lika bra på det sättet som i oljerock och sydväst.

Inga storstäder med slingrande gator äro svårare att 
finna sig tillrätta i än de bohuslänska fisklägena, och 
om jag än väl mindes hur jag tappat bort mig bland 
kåkarna på Styrsö Tänge, tyckte jag detta var ingenting 
mot mina irrfärder rundt Mollösunds sjöbodar. Det hade 
denna tid varit ett ihållande regnväder och längorna voro 
intagna i magasinerna till torkning; dessutom hade jag 
vid mitt föregående besök arbetat så flitigt med kameran 
att knappast någonting återstod för mig att göra. Men 
så fick Carl syn på en rad ovanligt trevliga långor som 
glömt sig kvar på en liten pittoresk brygga alldeles i när
heten, och detta motiv ville jag ej gå miste om. Vi gingo 
rundt några stugor och sjöbodar och trodde oss komna 
dit vi skulle, men bryggan med längorna var försvunnen 

så gingo vi igen rundt några stugor och sjöbodar, 
och de efterlängtade fiskarna dinglade på sin stäng.

J. kom till Mollösund och på eftermiddagen hissades 
segel; vi lågo över natten i Lysekil och fortsatte färden
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nästa morgon uppåt Gullmarsfjorden, till Saltkällans hamn. 
Här fingo vi skjuts och åkte genom den vackra Kvist- 
rumsdalen till gästgivaregården ; följande dag gingo vi 
åter ombord på Vinga och seglade utför fjorden, men 
hunno ej längre innan kvällen än till en liten vik utanför 
Gullmarsberg och övernattade därför ombord. Nästa 
morgon bar det av till Lysekil, men J. måste nu fara till 
Göteborg för ett sammanträde. I stället kom Axel till oss 
°ch gjorde Carl och mig sällskap på färden norrut. Jo
hannes och Larsson voro båda »så illa kända», som termen 
lyder, i farvattnen bortom Lysekil att vi skaffat en lots, 
en liten mager och tandlös gubbe vid namn Strandberg. 
Sjön gick ganska hög och regnet öste ner; karlarne fingo 
1 hast fram sina oljerockar och sydväster, och jag iakttog 
med överraskning huru Strandbergs obetydliga lilla fysio
nomi förvandlades till ett kraftigt, karaktäristiskt sjömans- 
ansikte samt huru Johannes och Larsson, vilka eljes inte 
togo sig mycket ut för världen, liknade nordiska vikingar 
med hjälmar på huvudena. Sydvästerna äro de mest 
^‘ädsamma av alla huvudbonader.

Jag låg under däck och hörde efter några timmar Strand
berg kommendera: »ner med focken!» :— Larsson tog 
törn med båtshaken och vi befunno oss vid Smögens 
fiskläge. Här fanns ingen gästgivaregård, men godt logis 
erhölls hos fru Sjögren i ett litet hus i närheten av 
ångbåtsbryggan.

Smögens fiskläge genomskäres av ett smalt vatten, ut
med vars ena sida ligger magasinernas imponerande rad; 
långs den andra synas sjöbodarna med otaliga bryggor 
Och båtar i pittoreskt virrvarr.

Om jag skulle tänka mig att en jätte tagit några nävar 
hus och kastat dem ifrån sig på måfå, och jag ålades att 
gissa vad det samhälle hette som uppstått på detta sätt, 
skulle jag svara: Smögen. Någonting mer oregelbundet 
1 byggnadsväg än denna fiskarby har jag aldrig sett: icke
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tvä hus ligga i samma linie, utan de vända sina hörn 
snedt emot varandra, vanligen på ett par meters avstånd 
om ens så mycket. Jag var nyfiken att bese den allra 
närmaste omgivningen, men vågade inte avlägsna mig 
mer än några steg från fru Sjögrens hus, ty hade jag 
bara gått rundt knuten skulle jag tappat bort mig, och 
sedan hade behövts en Ariadnes tråd för att finna vägen 
genom denna labyrint.

Ett typiskt skärgårdshus äger alltid en trädgård, och 
om någonsin klippan kan sägas grönska så är det här. 
Solrosorna äro tydligen favoritblommor och för resten är 
det vanligen några astrar och tulpaner; alltsammans upp
tager ett område av ett par kvadratmeter och är omgärdat 
av ett staket — ett rörande vittnesbörd om hur mån 
skärgårdsbon är att vårda och hägna vad han äger av 
skönhetsvärde.

*

Från Smögen seglade vi till det närbelägna Gravarne 
och ankrade utanför en skog av master vi räknade ej 
mindre än 60 stora fiskebåtar. Sjöbodarna sågo om möjligt 
ännu åldrigare ut än de i Smögen och bryggornas antal 
var oräkneligt. Vi rodde ut i jollen med stativ-kameran 
och hade lyckligt kravlat upp på en av de allra högsta 
och svåråtkomligaste de bohuslänska bryggorna äro 
tyvärr beräknade mera för fiskares än amatörfotografers 
bekvämlighet men så upptäcktes att det valda motivet 
skulle göra sig bättre något längre bort, och Carl erbjöd 
sig att springa med kameran rundt några sjöbodar samt 
ställa upp den på en av mig utpekad brygga, så skulle 
allt vara klart när Johannes och jag kommo efter i jollen. 
Vi rodde dit, men Carl syntes inte till — så fingo vi se 
en liten spinkig gestalt i randig tröja och med stativ-ka
meran på axeln komma nerspringande på just samma 
brygga som vi nyss lämnat. Han märkte sitt misstag
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och skyndade upp igen genom labyrinten av sjöbodar, 
sä kom han ut på en av de närmare belägna bryggorna; 
vi vinkade åt honom och han åt oss och sedan bar det 
av igen; efter ännu en stunds väntan kom han ner till oss, 
röd och andtruten, den snälle lille gossen en skön 
tidsbesparing!

Vi ämnade nu uppsöka Malmöns fiskläge och stanna 
där över natten, men denna plats gjorde redan vid första 
anblicken ett så föga tilltalande intryck att Axel och jag 
kände oss tveksamma; här fanns också ett stenbrott med 
många arbetare och platsen hörde ingalunda till de nykt
raste. Vinga gjorde emellertid en sväng för att lägga till 
och Larsson stod färdig med båtshaken, men i detsamma 
kom en båt in i hamnen med en mängd ynglingar som 
sjöngo »fröken Chic» — detta gjorde slag i saken: Jo
hannes och Larsson fingo order att vända med detsamma, 
antagligen till icke ringa förvåning för åskådarna på bryg
gan. I Lysekil avtackades Strandberg, och så fortsattes 
med god fart tills vi lade till vid Gullholmens brygga kl. 
9 på kvällen. Larsson satte upp skorstenen och började 
steka fisk, och snart var taklampan tänd och bordet dukat.

Vår plan var att nästa dag segla till Kyrkesund samt 
morgonen efter fortsätta till Marstrand, åse eskaderseg- 
bngarna och fram på kvällen komma till Styrsö. Och så 
bar det av igen »med goda 6 knops fart» som Johannes 
sade, och fram på dagen ankrade vi i Kyrkesund. Men 
tunga moln stego upp vid horisonten och både Johannes 
°ch Larsson spådde regn och storm; vore det inte bättre, 
föreslogo de, att segla vidare innan fjordarna bleve för 
svåra att passera? Jo, det voro Axel och jag med om

vi kunde ligga på Klädesholmen över natten i stället, 
°ch så finge jag fotografera gästgivaregårdens »trädgård», 
vilken jag hade i godt minne sedan mitt föregående besök: 
en pil omgärdad av ett högt, grönmålat staket. Men him
len blev allt mörkare, vinden allt starkare och karlarne
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blevo alltmer olycksbådande i sina väderleksprofetior. Jag 
började undra om det ej, när allt kom omkring, vore lika 
bra att fortsätta till Styrsö, dit vi kunde hinna före natten; 
det kunde också vara roligt att överraska J. och barnen 
och se vad de hade för sig i ensamheten. Axel var med- 
görlig som alltid och så var saken uppgjord. Vågorna 
gingo höga på Hjärtumsfjorden och Vinga flög fram som 
en pil; vi passerade Marstrands hamn och sågo alla de 
flaggprydda husen och Drotts vita skrov borta vid Kvarn
holmen; så kommo vi till kända trakter och tyckte oss 
nästan vara hemma när ljusen vid Kalvsund lyste oss till 
mötes. Blygrå moln stodo vid horisonten, Johannes och 
Larsson skakade på huvudena och tyckte: »det är godt 
ju förr vi komma hem!» Snart passerades Vargö sund 
och så skönjdes i dunklet villabryggan på Styrsö; vi sågo 
en ljus skepnad i trädgården, och nu blev där liv på 
bryggan det vinkades med näsdukarna, en robåt sattes 
ut, och inom få sekunder stodo J. och Hedvig på däcket. 
De voro glada att ha fått oss hem igen och vi skattade 
oss lyckliga att ha sluppit undan det oväder som snart 
skulle urladda sig. Natten blev lugn och nästa morgon 
lyste den klaraste sol från en molnfri himmel, det blåste 
en lagom frisk vind och vi tänkte pä alla de präktiga 
jakterna som skulle segla på Marstrandsfjorden till kun
gens ära. Johannes blev litet flat när jag frågade vart 
hans rysliga oväder tagit vägen, och fastän det visst var 
roligt att vara hemma igen, kommo Axel och jag i tysthet 
överens om, att ännu roligare hade varit om det regnat 
och stormat en liten smula.

*

Barnen hade under min frånvaro roat sig med kusinerna 
Odencrants, som denna tid bodde i Gustafs villa. Hedvig 
skildrade i ett av sina brev en äventyrlig segling: »i mån
dags foro Odencrants’ i vår båt till Vinga och jag fick
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F"

Vi skulle även detta år vara augusti månad på Omberg, 
°ch en eftermiddag for jag in till staden med alla barnen. 
På ångbåten satt bredvid mig en liten snuskig, gråskäg
gig gubbe med uppviken krage och en stor blå bomulls
paraply i handen. Tuttu lutade sig fram över mig, såg 
På gubben och sade högt: »pappa följde med ändå!» 
»Nej, visst inte,» skyndade jag mig att försäkra under

följa med. När vi foro var det vackert väder, men när 
vi foro från Vinga blåste det upp. Snart började det att 
gå höga vågor och det slog upp alldeles rysligt; vi hade 
många sjalar med och jag hade en liten om huvudet, och 
sedan fick jag Gertruds regnkappa, men då var min kavaj 
alldeles våt. Då vi kommo hem fingo vi byta om från 
topp till tå, men jag var så stel om händerna så jag kunde 
inte ta på mig själv och inte knäppa en knapp, utan 
bertha fick göra det.» Bertha hade skrivit till mig: »Tuttu 
säger att frun är borta och fotograferar sig själv.»

Tuttu.

*
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det människorna i närheten drogo på munnen — »pappa 
stannade kvar på Styrsö.» Tuttu stirrade alltjämt på 
gubben och frågade: »vem är det där då?»

Det var en enastående regnig sommar och vi fingo ej 
lika trevligt på Omberg som förra året. Bland gästerna 
på hotellet fanns en jägmästare, som blev Tuttus hängivne 
beundrare. Befann hon sig på verandan kunde man vara 
säker på att jägmästaren aldrig var långt borta, och än 
uppvaktade han henne med en klase jättestora druvor, än 
med en påse kakor. »Jag har ingen blomma idag,» bru
kade han säga »vill inte Tuttu förbarma sig över mig?» 
Och Tuttu spatserade ner i blomsterrabatten och räckte 
jägmästaren en liten pensée, som gjorde honom lycklig 
och stolt — nu hade han fått en blomma av »den yngsta 
tärnan på Omberg.» Eljes var lillan lika »förnäm» som 
förra året, men en gång lyckades jägmästaren utverka sig 
tillåtelse att lyfta henne upp på en velociped, och hans 
ansikte bokstavligen sken av glädje när han fick hålla 
handen om det lilla breda livet. En gång skulle ett ge
tingbo petas bort på verandataket, och jägmästaren, som 
hade sitt rum innanför, förmådde Tuttu att följa honom 
dit in för att i trygghet åse proceduren. Sedan berättade 
han helt triumferande att Tuttu »en lång stund varit en
sam i ett rum med honom.» Jägmästarens kärlek till 
lillan var verkligen rörande.

På våra åkturer i skogen sågo vi den ibland växa så 
tät att ej en solstråle trängde igenom och Tuttu sade: 
»nu kom vi riktigt in i mörkret!» men så blev det åter 
öppet och fritt och hon utropade helt belåten: »nu blev 
det ljust igen!»

Jag frågade en dag jägmästaren om det fanns en vack
rare skog i Sverige än Omberg och han svarade: »det är 
sorgligt att se en så ful skog som Omberg, men om hundra 
år kommer den att vara vacker — då skola alla träd stå 
i raka rader på precis samma avstånd från varandra.»
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»Den yngsta tärnan på Omberg.:
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Carl fick denna tid resa med J. till Finspong och redo
gjorde i ett längre brev till mormor för sina intryck; 
särskildt hade han funnit sig tilltalad av några elektriska 
stolpar, pä vilka stod anslaget med stora bokstäver: 
»Livsfarligt!» — Hedvig fick fara till Källvik och hälsa 
på sin mormor och sedan med sin pappa till Gerstorp 
och gästa familjen Douglas.

När vi den sista dagen satte oss i trillan för att åka 
ner till ångbåten stod jägmästaren på trappan, men nu 
skämtade han inte på sitt vanliga sätt — han såg allvar
sam ut och sade endast: »adjö, Tuttu!»

Tuttu.

, *
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Under de vackra septemberdagarna, när de äldre barnen 
voro borta på sina olika håll, brukade Tuttu och jag hålla 
till på gräsmattan utanför huset, där de små björkarna 
gåvo skugga och lillan lekte med alla dockorna.

Tuttu var härdad och stark och ute i alla väder, men 
hände någon gång att hon fick snuva blev det också
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alltid strypsjuka, sä att vi maste ställa till med ängskäp 
om nätterna. Hennes mage var däremot ömtålig ocli hon 
fick ofta kräkningar, varvid doktorn alltid lät henne ligga 
till sängs och svälta sig. Att hålla Tuttu stilla var ej lätt, 
men hon klagade inte, och om någon frågade: »varför 
ligger du?» blev svaret: »därför att mamma vill det!» 
»Hur skulle ni göra om ni inte hade er lilla Tuttu?» 
frågade hon en gång, och den frågan hade inte varit lätt

Tuttu.

■

att besvara. Visst hände det att också Tuttu var envis 
och besvärlig, men hon var på samma gång så komisk 
att man hade svårt att inte skratta, och det dröjde häller 
aldrig länge innan hon blev god igen. En gång, när hon 
gjort sig förtjänt av straff, sade jag vid middagen: »idag 
far Tuttu ingen efterrätt! »Men jag kan väl åtminstone 
fa se pa när pappa och mamma äter?»

*

Hedvig hade numera slutat skolan och tog enskilda 
lektioner i några ämnen samt började sin konfirmations
läsning för pastor Franck. Spelningen övades flitigt, men
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Tuttu.

fröken Åderman var ej längre Hedvigs lärarinna, utan 
fröken Almén.

Tuttu.

i» .
> A’ ri

Det som mest av 
allt intresserade Hed
vig denna vinter var 
engelskan. Hon ville 
ge Tuttu del av sin 
lärdom, men fann sin 
elev alls inte tacksam: 
»det heter visst inte 
milk,-» envisades Tut
tu, »det heter mjölk!»

- »Shut the door!» 
betyder »stäng dör
ren,» undervisade Hed
vig. »Men dörren är 
ju stängd!»

Hedvig hade aldrig 
lekt med dockor, men 
Agnes var mycket road
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av sådana och hade även en samling porslinsdjur, som 
ordnades till »den stora djur-paraden», med skriftlig för
teckning: »små djur: elefant, häst, ko — stora djur: 
katt, hund, höna — Agnes Ekman.» — I trapezen gym
nastiserade hon lika djärvt som gossarne och hängde i 
knävecken »som en utslagen ros», sade doktor Billqvist.

*

Carl var den enda av barnen som detta år var med i 
folkdansen; Hedvig gick ju och läste och de andra voro 
ej starka nog. Däremot hade Agnes, liksom förut Hedvig, 
börjat åka velociped, och andra nöjen vankades för henne, 
då hon hade många vänner bland skolkamraterna och 
deltog i deras företag. En gång grät lilla Nanne bittra 
tårar vid middagsbordet, emedan hon inte fick följa med 
Pä teatern och åse generalrepetitionen för ett sällskaps
spektakel — men när hon äntligen börjat lugna sig och 
vi talade om andra saker för att draga hennes tankar från 
det sorgliga ämnet, utbrast Tuttu, som hela tiden iakttagit 
henne med spänt intresse: »nu ä’ hon gla’ igen — nu 
ä’ hon gla’ igen!» — vilket kom den allmänna uppmärk
samheten att ånyo riktas på Nanne och hennes tårekälla 
följaktligen att flöda på nytt.

Tuttu hade en bilderbok som framställde »den lilla, lilla 
gumman» och som slutade med orden: »schas, katta!» 

ett uttryck som Tuttu gjorde till sitt och använde vid 
alla möjliga och omöjliga tillfällen, såsom när farmor 
eller doktorn var hemma. En kväll kom det bud ner i 
biblioteket att pappa genast skulle komma upp till lillan 

han blev helt smickrad av detta anfall av längtan, men 
när han kom ner igen och vi undrade vad som stått på, 
blev svaret: »hon vill bara säga: »schas katta!» - Förr 
hade Tuttu kunnat vara litet onådig mot sin pappa, men 
numera hette det: »pappa är lika ’näll som mamma.»
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Tuttu.

Vad man än frågade lillan om gladdes man av ett 
vänligt litet svar. När hon en gäng läg sjuk frågade jag: 
»tycker Tuttu inte det är roligt att solen är inne i rummet?» 
och hon svarade: »Tuttu tycker det är roligt att mamma 
är inne i rummet!» Hon brukade åka med mig alla 
dagar, men en morgon bestämde jag: »idag är det så 
dimmigt att Tuttu inte kan få komma ut!» - -»Men det 
är väl inte så dimmigt att Tuttu inte kan få ge mamma 
en kyss?»

Alla de äldre syskonens upptåg skulle Tuttu göra efter. 
En gång fortskaffade hon sig utför trappan, liggande på 
magen, och ropade till mig: »tycker mamma inte det är 
väldigt skojigt att åka på magen ner för trappan?»

Tuttu var numera mycket tillsammans med Kerstin; de 
grävde ute i sandhögen samt hälsade träget på hos var
andra. Aldrig behövde vi ha omtanke för Tuttus syssel
sättning, den sörjde Kerstin för, och det var onekligen 
bekvämt att alltid ha henne till hands.
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När gossarne under sin barndom och uppväxttid sågo 
bleka och magra ut, fick jag klart för mig att de ej borde 
smaka vin, om än aldrig så litet. Jag lovade att ge dem 
100 kr. var, när de fyllt 20 år, om de ville avhålla sig från 
allt vad starka drycker heter, och detta löfte syntes dem 
lockande; det föll dem numera knappast in att vin kunde 
vara någonting godt, och det var utan ringaste saknad 
de i stället höllo sig till sockerdrickan.

En daglig, krävande uppgift var att tillse att Albert och 
Agnes fingo en så noggrann hälsovård som möjligt. De 
måste äta sina mycket stadiga mål på bestämda tider, 
vila en timme var förmiddag deras värsta syndastraff 

och komma tidigt i säng om kvällarna. Bleve de 
omsorgsfullt skötta dessa år skulle de nog komma över 
sin svaghet och bli friska och duktiga, tänkte jag. Ej 
ens på själva julafton kunde det bli tal om att Albert 
och Agnes finge vara sent uppe — det hade bara blivit 
så mycket ledsammare dagen efter, men sedan de väl 
fått sina julklappar lovade jag att de skulle finna var sitt 
paket under huvudkudden om de låge i sina sängar före 
8. Det hjälpte, och aldrig hade barnen kommit i säng 
med sådan fart som på julafton.

1899.

Det var en ovanligt mild vinter och ingen snö eller 
is, så att barnen kunde varken åka kälke eller gå 
på skridsko. De fingo till sin stora glädje en 

hund — en tax som kallades Beppo —, men Hedvig var 
ledsen för att han bara ville vara i gossarnes rum och 
inte brydde sig om henne; Nanne strålade vid tanken på 
sommaren, när bröderna skulle vara borta och hon och 
Hedvig finge vara på egen hand med Beppo.
~ *

8
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Albert och Carl,
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1 april företogo Hedvig och jag en liten lustresa på 
nära en vecka: vi foro sjövägen till Uddevalla, i rysligt 
oväder — ehuru vi tyckte oss ha mycket trevligt ändå —, 
lågo kvar på ångbåten över natten och fortsatte sedan till 
Lysekil. Här hyrde vi en liten ångbåt och foro till Smö
gen, rodde nästa dag till Oravarne och foro slutligen till 
Marstrand, där vi bodde ett par dagar hos fru Nordström.

Gossarne voro alltid ytterst samvetsgranna med sitt 
arbete i skolan och blevo som vanligt uppflyttade på vå
ren, Albert fastän han varit frånvarande 197 lektioner.

På sommaren skulle de vistas en längre tid på Fägre 
prästgård nära Moholm, för sin konfirmationsläsning. 
Hedvig for in från Styrsö med bröderna, när de skulle 
ge sig av, och skrev efteråt från Gubbero: »jag följde 
pojkarne till stationen; de kommo lyckligt och väl av med 
sina 8 kolli.» — De bodde hos kyrkoherde Ternstedt 
och blevo omsedda av värdinnan, »tant Åstrand», som 
var »gammal och beskedlig», efter vad Albert skrev. Båda 
trivdes utmärkt bra och hade två vänner och kamrater i 
gossarne Dickson från Seckestad; de cyklade och badade, 
spelade tennis, gjorde utflykter och åsågo kräftfisket m. m. 
Aven några flickor hörde till »farbrors» läsbarn, men 
v> få ej plocka bär tillsammans, flickor och gossar, utan 
gossarne för sig och flickorna för sig,» skrevo de, »det 
passar sig inte att vi göra det tillsammans, säger farbror.»

Bland de kvinliga läskamraterna omnämndes »Signe och 
Lotta», och Albert skrev: »vi bruka ha mycket roligt åt 
Lotta och fråga henne ofta om något som vi ej tyckas 
förstå, då hon tycker om att få lysa med sin visdom.»

»Signe åker velociped och trampar med hälen,» lät 
Carl oss veta. En dag slogo gossarne ihjäl en hugg
orm, buro den hem och lade den på trappan för att
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skrämma flickorna — de lyckades också i sin vänliga 
avsikt, ty flickorna började »tjuta».

»Nu vill jag fråga» — hemställde Albert, »om jag inte 
kan få vila litet mindre: 3/< timme i stället för 1 timme?»

- »Jag har ej varit sjuk mer än två gånger,» rapporte
rade han efter några veckors bortovaro. Emellanåt fingo 
de rida på en mycket snäll häst »som inte brukade springa 
så värst fort.»

*

Flickorna seglade 
mycket med oss den
na sommar, och sär- 
skildt lillan var road 
av att vara på sjön, 
även när det blåste 
ganska friskt och vi 
fingo ett stänk då och 
då. »Det är bra att 
det skvätter opp,» för
klarade hon, »för då 
blir vi rena.»

Tuttu jämrade sig 
betydligt över Sigurds 
osällskaplighet och 
berättade: »när Tuttu 

var liten ville Kigge leka med Tuttu, men då ville inte 
Tuttu,» - och de sista orden yttrades med ett tonfall 
av den djupaste ånger. Nu, liksom föregående sommar, 
blev det dock någon gång en liten uppgörelse mellan dem.

En dag skulle Hedvig segla med Gustafs till Vinga fyr, 
och Tuttu tiggde och kältade att få följa med. Jag var 
ej hågad att släppa henne ut på den färden och tänkte 
ta henne riktigt från den ömma sidan: »inte vill Tuttu väl 
fara från sin mamma?» »Jo, det vill Tuttu gärna!»
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Tuttu och Kigge.
■

*

Under det gossarne voro borta flyttade jag med flic
korna till Kvistrum, där vi hyrt ett trevligt hus för sista 
hälvten av sommaren och där J. emellanåt hälsade pä oss. 
Vi funno oss mycket väl i denna vackra trakt, och flickorna 
voro glada att få njuta riktigt landtliv, men de sköna 
Styrsö-baden utgjorde en stor saknad. Hedvig skrev till 
Carl: »vi gingo igår till Saltkällans badhus och badade, 
men vattnet var mycket grumligt och varmt och det var 
fullt med maneter som man inte säg i det grumliga vatt
net, utan endast kände.»

En dag åkte jag till apoteket i Håby med Tuttu och 
hon underhöll mig med sina frågor och reflektioner. Jag 
måste bl. a. förklara vad som menades med att »skena», 
och Tuttu undrade: »skena inte människor också?» »Nej

bara hästar.» — Men efter en liten stund mötte vi ett 
Par oxar, vilka skenade med en hövagn utan körsven,
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och vi fingo nu se att även oxar kunna skena. Några 
stora spikhuvuden på bottnen av trillan tilldrogo sig lillans 
uppmärksamhet; jag förklarade vad det var för tingestar 
och hon undrade: »om inte de funnes — hur vore det då?»

Om eftermiddagarna sutto vi i vår trädgård och jag 
läste högt medan Hedvig och Agnes arbetade. Ida, kök
san, fick i flera repriser spatsera till Kvistrums handelsbod 
för att köpa meter bomullstyg för 17 öre, och sedan 
sydde Agnes dockkläder i oändlighet. Vi hade i ved
boden 7 kycklingar, och dessa omhuldades av flickorna 
pa det ömmaste. Agnes utverkade sig en dag tillåtelse 
att fa slappa ut dem på gården, då hon skulle »valla» 
dem, men det nöjet ledsnade hon snart på, varvid Beppo 
övertog hennes göra och »vallade» kycklingarna så grund- 
igt att de inom kort voro försvunna allesammans. Agnes 
gra, men mot kvällen anställde jungfrurna skallgång i 

erg och backar, med den lyckliga påföljden att alla kyck
lingarna kommo till rätta.
in*! U /'eV en dag sl’uk, men försäkrade: »Tuttu mår 

a e es ra Tuttu kräktes bara litet och det gör ju 
ngen mg. Hon var snäll och tålig, och jag skrev till 
Vffarne: n?'ttU Vi" aldrig annat än vad mamma vill.» 

a e ar a ti godt,» hette det när hon fick ricinolja
vin annan gang gjordes invändningar: »sådan grädde 
vill Tuttu inte ha i kaffet!»

x °'1 S!F med s’na bilderböcker, där hon låg i 
i mitt11 Vl k en °PPna verandadörren, och jag hörde uppe 
* mitt rum hur hon sjöng med ljudlig stämma:

»och lönnelöv och lindelöv, 
det hade jag till tak, 
och ost och smör och vetebröd 
det hade jag till mat!»

g-åncr mit?a^e vana att ta'a ' sömnen och sjöng en 
gang mitt i natten:
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»baka, baka 
liten kaka, 
rulla, rulla 
liten bulle!»

Kom jag in till henne hängde hon sig fast vid min 
hals och sade: »nu släpper jag mamma aldrig!»

En gång tyckte hon: »så styggt av Gud att inte ge 
mamma ett skohorn!»

En dag sedan Tuttu kommit upp blev hon tillsagd att 
ligga och vila en stund, men när jag kom in i rummet 
satt hon uppspetad på sängstolpen. Jag frågade om hon 
suttit så hela tiden hon skulle ha vilat och fick till svar: 
»anej, jag har allt stupat kullerbytta också!» Då jag de 
sista dagarna på Kvistrum var sjuk kom Tuttu in till 
mig och förklarade: »jag skall vara hos mamma lika 
mycket som mamma var hos mig när jag var sjuk!»

*

Carl hade skadat sitt knä i Fägre och gick upp på 
sjukhuset sedan han kommit till Göteborg. Hemskt och 
intressant var det, och han skrev: »läkarne gingo omkring 
i långa, vita rockar och det var alldeles fullt av sårade 
och skadade som blevo förbundna.» — Carl måste ligga 
med kalla omslag i tre veckor; han följde med skolans 
läsning och jag hörde honom hans läxor.

*

Vårt hus i allén hade under sommaren blivit tillbyggt 
och reparerat, varjämte elektriskt ljus hade införts. Ar
betena voro ej på långt när avslutade då vi kommo hem 
från Kvistrum: det bultades och hamrades; trösklar, dörrar 
och trappor målades så att man med möda kunde komma 
fram. Därefter blev det en kortare tid av relativt lugn 
och vi hoppades att det värsta var gjort; men så började
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igen ett förfärligt hamrande vi visste ej ens varifrån 
det kom, om det var inne eller ute; J. tyckte det kom från 
källaren, för mig hördes som om det kom från vinden.

Vi höllo numera till i ett nytt, större bibliotek, och 
utanför detta var byggd en terrass, som sedan blev oss 
ett trevligt tillhåll vår och höst. I salongen hade upp
satts en ny tapet, varom Carl kom att yttra sig när han 
en dag var ute på Gubbero. Farmor hade alls inte lagt 
märke till den nya tapeten, när hon varit hemma, vilket 
förundrade Carl på det högsta. »Hurudan är tapeten 
då?» frågade farmor. Ja, den saken kunde Carl för ögon
blicket icke erinra sig. »Tänk att jag minns inte häller 
hur den gamla tapeten såg ut,» bekände farmor vidare. 
»Så besynnerligt att farmor inte gör det,» tyckte Carl. 
»Nå, hurudan var den då?» Ja, det hade alldeles fallit 
ur lille Carls minne.

Albert var denna tid kryare än förut och Agnes tycktes 
alldeles ha kommit över sin svaghet. Hon fick vara med 
om en teaterföreställning som skolkamraterna ställde till, 
uppträdde i två pjäser och var prästkrage i en tablå. 
Signhild bodde hos oss halvannan vecka, och hon och 
Agnes hade mycket roligt ihop; särskildt livat var att en 
kväll få bada i samma badkar och sedan sitta i samma 
säng och äta kvällsmat. Albert och Agnes voro på 
teatern för första gången och sågo Värmländingarne 
»en ytterst rolig pjäs,» som Albert skrev till mormor.

Hedvig vurmade för teatern och hade en särskild bok 
vari antecknades rollbesättningen i alla operetter hon sett. 
Hon tog lektioner i franska, allmän historia och spelning 
samt fick hälsa på sin mormor i Stockholm och stanna 
sex veckor.

En glad tid hade Hedvig nu, och den dag då slottet, 
vaktparaden m. m. beskådades var isynnerhet rik på in
tryck: »jag tror aldrig jag haft så roligt förr i hela mitt 
liv,» hette det i brevet hem.
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Carl hade också en märklig upplevelse denna vinter: 
han var med om sin första gymnasistbal, på hotell Eggers, 
och var inte litet stolt över att ha hunnit så långt i livet 
att han fick lägga sig till med vita handskar — på folk
danserna brukades ej sådana. Jag skrev till Hedvig: 
»Carl var ganska belåten med sig själv när han gick till 
balen, uppsträckt i svarta kläder och vit halsduk; efteråt 
gick han och visslade dansmusik för sig själv hela dagen.»

Tuttu dikterade för mig ett brev till Hedvig som lydde 
så: »det finns en liten söt and i Trädgårdsföreningen, 
men den får man aldrig se numera; när den kommer 
upp så mata vi den.»

Nu som alltid var Tuttu hela familjens rodocka, säker 
och komisk som hon var och med tusen påhitt och idéer. 
Men sin egen vilja hade hon i alltför utpräglad grad. När 
jag en gång var borta skrev barnens fröken till mig: 
»Tuttu vill nödvändigt ha regnkappan på sig fastän solen 
skiner,» och en annan gång: »det behagade Tuttu igår 
att inte äta någon middag.»

När Tuttu en dag skulle gå till tanddoktorn skrev jag 
till Hedvig: »till all lycka lät Tuttu behandla sig ordent
ligt; jag var mycket rädd det skulle falla henne in att 
inte öppna munnen en gång.»

De fem syskonen hade ett gladt liv tillsammans, och 
om de än någon gång kommo i luven på varandra så 
var det inte så illa menat som det kunde se ut. Tuttu 
kom en dag inrusande till mig och rapporterade i förfäran: 
»pojkarna slåss med eldgafflar!» Att Agnes och Tuttu 
flögo ihop och luggade varandra inträffade också. En 
gång hörde jag Tuttu förmana Agnes: »en så stor flicka 
som Nanne skall vara snäll mot sin lilla syster!»

Det kunde hända att Tuttu höll efter bröderna, vilket 
de ansågo alldeles obehövligt, och de brukade ge henne 
det vänliga rådet att »inte lägga sin näsa i blöt.» En 
dag lämnade jag Carl ett brev, som han skulle gå till
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Pâ julen fingo Albert och Agnes vara med om lut
fisken och gröten, vilket de ej fått på flera år. Albert 
var synnerligen belåten med sina julklappar och utropade 
var gång han öppnade ett paket: »o så trevligt!» — Tuttu 
fick ett lotteri-spel som mycket roade henne, men hon 
kunde aldrig komma ihåg hur det kallades, utan kom

järnvägen med, och hörde att Tuttu efter en stund ro
pade till honom, där han satt i sittrum: »varför går Carl 
inte med brevet — mamma sade ju att du skulle gå 
strax?» — Carl bemötte påminnelsen med föraktets tyst
nad men en halvtimme senare hörde jag Tuttu igen: 
»vet Carl — jag tror det är bäst att Abbe går med brevet!»

När barnen en dag åto »lillemiddag» ute i farstun kom 
Tuttu in till mig och rapporterade med viktig min: »Abbe 
vill inte äta opp sin mat!» »Sladderbytta!» svarade jag, 
och lillan återvände en smula snopen ut i farstun. »Nå, 
vad sade mamma?» hörde jag Albert fråga i triumferande 
ton, varpå Tuttu satte sin lilla näsa i vädret med ett: 
»det behöver Albert alls inte bry sig om!»

*
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gäng pà gäng in till mig och frågade: »hur var det nu 
igen det heter — var det konditorispelet?» Även fick 
hon av Carl ett nätt litet ormspel som han själv förfär
digat, och med det spelade vi om söndagseftermidda
garna denna vinter.

1900.

Det hade varit mycket tal om huruvida det nya sek
let skulle anses börja år 1900 eller 1901, men så 
fick man i allmänhet klart för sig att det senare 

året skulle vara det rätta, eftersom ju varje sekel har 100 
och icke 99 år. Men odisputabelt var i alla fall att 1800- 
talet slutade med år 1899, och det beslöts att den stund, 
då århundradet bytte namn, skulle firas som den hög
tidliga. Några minuter före midnatt öppnade vi fönstren, 
och sedan 12-slaget förklingat hördes stadens alla kyrk
klockor ringa, med mäktig, stark klang; den kvart som 
denna »sekelslutets symfoni» räckte var av gripande 
verkan. Och så önskade vi varandra allesammans »godt 
nytt sekel.»

*
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Pâ nyåret reste jag till Ed i Dalsland med Albert och 
Agnes för att stanna där en vecka. Tuttu gillade alls 
inte att jag reste bort, vilket var en ytterst sällsynt till
dragelse, och tyckte: »mamma kan väl stanna hemma 
någotb J. skrev: »lillan kan redan ditt brev nästan utan
till, och om vi med flit läsa galet rättar hon oss.»

Det var härlig vinter på Ed med mycket snö, och vi 
åkte var dag på släde i skogen. Ibland trängde sig de 
höga granarna samman så att vi undrade hur det skulle 
gå att komma fram men så växte de mera glesa och 
vi sägo sjön Stora Lees mörka vatten och töckniga 
stränder skymta fram. Ingenstädes tyckte jag mig ha 
sett en skog som verkade urskog så som denna — såg 
man ett kullfallet träd var det stormens verk, av män
niskohand märktes ej ett spår. Gärna hade vi velat 
stanna länge på Ed och se hur här såg ut också när 
snön smälte och när björkarna och alarna nere vid mos
sen slagit ut sina blad.

*

Albert hade ej pä flera år kunnat gå i skolan med så 
få avbrott som denna vinter och Agnes var fortfarande 
så pigg som möjligt. När Carl en gång satte på sig 
sin högtidliga min tyckte hon: »Carl ser ut som ett 
familjeporträtt på 1700-talet!» En doktor H. bodde hos 
oss på nyåret och Agnes anmärkte: »han ser ut. som 
om han tittade sig om efter något ställe där han kunde 
'ägga sina händer.»

Det var mycket snö en tid, och Agnes fick låna Carls 
skidor samt klev ute på gården med långa, försiktiga 
steg. Hon hade en syförening med några av sina kam
rater, och dessa tyckte alltid det var roligast när de rå
kades hemma hos oss: vi hade en trappa att springa i 
°ch så hade Agnes så stora bröder.
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En gång skulle Agnes gå till tanddoktorn med Bertha, 
och väl installerad hos honom fick hon sin dom: en 
tand måste dras ut. Detta var ju mycket kusligt och 
doktorn var för resten en otrevlig herre, tyckte Nanne, 
så inte var det någon idé i att uppehålla sig hos honom 
i onödan, utan när han gått bort i andra ändan av rum
met för att hämta sin tång var det också Nanne som 
flög upp från sin plats och vips ut i tamburen efter 
kläderna och hem så fort benen kunde bära henne.

Agnes hade alltid många roliga små historier om sin 
skola, och Maria Olssons trevliga bod, som hemsök
tes på rasterna, omtalades ofta; köpte man en bakelse 
där så räckte den ända tills man kom hem.

*

Tuttu brukade följa mig som en liten hund vart jag 
gick och sade: »jag går var mamma går.» Mycket hade 
hon att fundera på och fråga om; så t. ex. undrade hon 
en dag vad trollen göra, och på mitt svar att trollen inte 
göra någonting alls, ty de finnas bara i sagorna, frågade 
hon: »men vad skulle de göra om de funnes?»

En gång förhörde jag Tuttu om djurens läten, och 
hon hade mycket bra reda på att hästen gnäggar, lejonet 
ryter o. s. v., men när jag frågade vad grisen gör blev 
svaret: »han snyftar.» — När vi en dag hade gädda till 
middagen fick Tuttu ett långt ben och visade: »se en 
sådan stor kvist!»

Tuttu och Kerstin hälsade på varandra alla eftermid
dagar och hade innerligen roligt tillsammans; några me
ningsskiljaktigheter kommo aldrig i fråga, men så var 
också Kerstin det mest fogliga man gärna kunde tänka 
sig och ville bara vad Tuttu ville. Men vad man än hade 
att säga om Tuttu — pålitlig och hederlig var hon. En 
morgon lade Agnes en chokladkaka på frukostbordet och
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lovade att Tuttu skulle fä den om hon ordentligt åt upp 
sin gröt; när Agnes kom hem från skolan låg choklad
kakan kvar, ty Tuttu hade inte ätit upp gröten och därför 
hade hon inte häller rört chokladkakan.

*

Den 21 februari dog barnens käre gamle farfar vid 85 
års ålder. Tuttu uttalade en dag den reflektionen: »vad 
det är ledsamt när någon dör — men om alla människor 
doge på en gång se det vore roligt!»

Några veckor efter farfars död fick Hedvig resa med 
sin pappa till England, där hon skulle bo i Ventnor på 
isle of Wight, hos en familj Williams. För att mildra 
skilsmässans bitterhet hade J. köpt tvä små porslinshun
dar, vilka han gav Hedvig i avskedets stund, då hennes 
tårar ville bryta fram, och med det lyckligaste resultat.

När maj månad var inne började Tuttu längta till sin 
födelsedag och räknade ut: »idag om 26 dagar har 
mamma haft mig i fem år!»

Albert hade på vårterminen varit borta från skolan 42 
lektioner och blev underkänd i matematik och geografi. 
Carl fick underbetyg i kemi, men det hade berott pa 
ingenting annat än magisterns kitslighet och fräckhet.

*

Vi ämnade bo på Styrsö hela denna sommar, och för 
att med trevnad och trygghet kunna företaga seglings- 
turer »till avlägsnare farvatten» köpte vi en jakt. Denna 
var hemma i Norge och 6 år gammal sålunda varken 
av en föråldrad eller mycket nymodig typ, utan den syn
tes oss ett väl avpassat mellanting mellan forna tiders 
tunga och klumpiga modell och den som numera bru
kades, med långt utskjutande akter och knappt utrymme
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under däck. Storleken föreföll oss även vara den rätta: 
den kunde manövreras av tvä karlar och hade tre rum 
under däck.

Jakten fick av oss namnet Morgana, och vid pingst 
skulle vi företaga vår första segling J. och jag, gos- 
sarne och Agnes. Det enda som störde mitt nöje var 
att jag måste lämna lilla Tuttu hemma, men hon sade 
så gladt: »när mamma flyttar till Styrsö — då får jag 
följa med!»

Det var med glad förväntan vi foro ut till Carnegieska 
bruket och sågo vår båt med det vackra svarta och röda 
skrovet ligga ankrad i älven, belyst av den varma efter
middagssolen. Vi rodde ombord, seglen kommo upp och 
det bar av med ilande fart — vi sträckte förbi Brännö 
och Känsö ut på Vinga sand, vände därpå och seglade 
till Styrsö, varest ankrades för natten. Nästa morgon 
styrdes kurs till Marstrand och på eftermiddagen seglade 
vi hem; det var ett par sköna dagar, och vi gladde oss 
vid tanken på det ljuvliga liv på sjön som väntade oss 
denna sommar.

*

Från Hedvig fingo vi goda brev: »här är så trevligt 
och jag tror ej jag kunde ha kommit till ett bättre ställe; 
alla äro så snälla och vänliga.» Fram i juni slog jag 
fram att Hedvig kanske snart borde komma hem, men 
fick till svar: »tänk att du redan börjar tala om att jag 
skall komma hem — och jag tycker nästan ej att jag 
varit här något ännu; tiden har flugit sin väg. Jag hade 
aldrig trott att jag skulle trivas någonstädes borta så 
bra som jag gjort här; detta har varit en så glad och 
lycklig tid som jag aldrig skali glömma. Lyckligtvis har 
jag en liten tid kvar ännu, fastän den går nog snart, 
och sedan så roligt, roligt att få komma hem igen.» - 
Till Tuttu skrev Hedvig: »Tuttu glömmer väl inte bort
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syster Hacki när hon är borta så länge? Längtar Tuttu 
efter Hacki någon gång? Hacki tänker ofta på sin lilla 
rara Tuttu där hemma.»

Den 6 juli gingo Carl och jag ombord på Morgana 
för att segla på långfärd norrut. Besättningen utgjordes 
av en 19-årig yngling, Robert, och vår gamle vän Jonas; 
han var ännu mer skrynklig och mager än förr och just 
ingen elegant jaktkarl, men vi trivdes i alla fall bra med 
honom. Robert var iklädd tröja med namnet Morgana 
i röda bokstäver på bröstet, och efter en del protester 
lät Jonas övertala sig att även taga på en dylik. Matros
mössan med Morgana på kunde vi dock ej förmå honom 
att ens prova: den var för liten, påstod han, och han 
ville begagna sin gamla hatt.

Vi hade låtit göra en del förändringar på Morgana 
och inredt skänkar, två små garderober och ett litet lin
neskåp, för vilket jag anskaffat duktyg, märkt M med ett 
ankare under; dessutom en bokhylla och åtskilligt annat, 
så att vi hade så trevligt man gärna kunde önska.

Vinden var frisk, och till Carls missräkning fann Jonas 
det ej rådligt att hissa toppseglet. Carl satt stundtals 
vid rodret och hjälpte även till med att hala skoten; 
Jonas tycktes finna tillvaron behaglig och berömde Mor
gana, som seglade så bra och var »maklig i roret.» - 
Kl. Vs 6 voro vi i Lysekil och Morgana förtöjdes vid 
en boj.

Under natten blåste det upp till oväder och på mor
gonen var vinden nordlig; stora vita vågor gingo inne i 
själva hamnen och Jonas förklarade det omöjligt att segla 
vidare. Vi fingo således ligga i hamnen hela denna dag; 
regnet öste ner, vinden var bitande kall och Morgana 
guppade oavbrutet upp och ner. Följande dag artade 
det sig ej bättre, men på eftermiddagen bröt solen fram
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och seglen utbreddes till torkning. Oräkneliga gånger 
tittade Carl och jag pä kompassen för att se om vinden 
ej dragit sig en liten smula åt öster — ibland var den 
alldeles bestämt ostlig, men Jonas nedslog våra förhopp
ningar med ett: »han står bara och slänger!»

Pä tredje dagen var det fortfarande nordlig vind, men 
stormen hade lagt sig och Jonas ansåg att man kunde 
ge sig av. Vi fingo ombord en karl som skulle vara 
vår lots på färden norrut Carlsson hette han och
så hissades seglen; Carl tiggde och bad som vanligt för 
sitt kära toppsegel, men förgäves. Vi hade ej hunnit 
långt förrän Morgana låg över så mycket att jag frågade 
Carlsson: »ha vi ej för stora segel?» »Jo visst ha vi 
det!» »Skola vi ej reva då?» »Visst skulle vi det, men 
vi ha ej rum nog här mellan skären.» Morgana flög 
fram som en pil och fockseglets presenning gick över 
dord. Så lossnade flagglinan och slängde omkring på 
ett besynnerligt sätt och Jonas brummade: »ja, se 
flagglinor äro dä aldrig till annat än förargelse!» - Mor
gana låg över ännu mer och jag frågade Carlsson: »skola 
vi kanske göra livbojarna klara?» När vi kommit i lä 
°m Malmön togos tvä rev, och det var ett långsamt och 
besvärligt göra att kryssa i korta slag. Jag låg och vi
lade under däck och hörde huru karlarne sutto i styr- 
luckan och pratade; Jonas tyckte visst att han hade en 
trevlig segling, och många prickar och märken funnos 
som ej varit där när han sist seglade denna vägen, för 
30 år sedan. Carlsson var den som egentligen förde 
ordet, och mycket hade han att berätta: »vid det här 
skäret förliste en galeas från Stavanger för två år sedan;» 
»vid den där holmen var det som Zefyr stötte på grund,» 
°- s. v. Jonas interfolierade med ett och annat »å fem
ton!» eller dylikt kraftuttryck, och så hördes Carlssons: 
»klart te’ vända!» eller: »nu ska vi snurra ett tag!» Det 
ven och rasslade i tackel och tåg, Morgana lade sig
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pâ den andra bogen så att jag var nära att trilla i golvet, 
och så hörde jag igen Carlssons: »ja, den som hade di 
pängarna di har förtjänat på sill i den där viken, då 
skulle en nok ha några hundra tusen kronor.» - På 
Soten rullade det mycket, men vi seglade nu bidevind; 
det gick framåt med en fart som Jonas uppskattade till 
»styvt 8 knop», och Carlsson sade belåtet: »nu ska vi 
nok göra mila kort!»

Carl och jag frågade ibland: »hur dags tror Carlsson 
vi passera Fjällbacka? Tror han vi hinna till Strömstad 
i kväll?» o. s. v., men han svarade alltid undvikande och 
förklarade till slut: »sådant får en aldrig tala om då 
går det bara mycket långsammare!»

Sedan vi på kvällen passerat Strömstad började det 
stillna, men ännu fanns ej någon lämplig ankarplats för 
natten. Jag lade mig kl. 10, och en stund efteråt började 
ett fasligt väsen på däck; först fram på natten blev det 
stilla och lugnt.

När jag tidigt nästa morgon kom upp möttes mitt öga 
av en helt annan tavla än under gårdagen, då vitskum- 
niiga vågor bröto sig mot nakna skär. Morgana låg 
nämligen för ankar i en fridfull liten vik av Svinesund 
Saltbacken där skogbeväxta stränder och nätta vita 
hus speglade sig i vattnet. Jag fick veta, att sedan vin
den tagit slut hade Morgana bogserats av jollen, och 
detta mödosamma arbete hade pågått till */2 2.

Vid 1 O-tiden började vattnet att krusas och vinden 
blev västlig; seglen hissades och ankaret halades upp. 
Snart hade vi lämnat Saltbackens leende stränder och 
gledo långsamt uppför Svinesund; efter l'/a timme be- 
funno vi oss i Fredrikshalds väl skyddade hamn, och här 
ämnade vi stanna tills vidare. — Det var nu nära fem 
dagar sedan jag satt foten på terra firma, och skönt var 
att få göra en åktur uppåt Tistedalen.
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Nästa dag blåste sydlig storm, men solen sken och vi 
spände upp sun-tältet samt dukade ett festligt middags
bord: J., som varit i Värmland, skulle komma med tåget 
och stanna på Morgana till nästa dag. Pä eftermiddagen 
gjorde vi en vacker åktur och sutto sedan pä däck med 
våra tidningar.

Följande dag var vädret alltjämt vackert, men vinden 
höll sig lika envist sydlig som den på färden från Lyse
kil varit nordlig. J. måste ge sig av med tåget ‘/g 11, 
och en timme senare lättade Morgana ankar samt började 
att för svag vind och alla segel uppe kryssa ut ur ham
nen. Efter två timmar hade vi hunnit blott ett par kabel
längder; det var fullkomlig stiltje och Carlsson sade att 
jakten lydde ej rodret utan drev baklänges. Karlarne 
gingo slutligen ner för att »skaffa», men just i samma 
ögonblick började det blasa västligt, och Carlsson 
trodde på fullt allvar att vinden kommit bara därför att 
han och Jonas börjat äta. Nu gick det framåt »fort 
och rakt» som jungfrurna plägade kommendera när de 
skulle ut på segling, och kl. 8 på kvällen ankrade vi i 
Strömstad.

Kl. 7 nästa dag sattes segel, och det bar av söderut 
för ganska frisk västlig vind. Kanonbäten Skagul passe
rade oss på nära håll; matroserna voro vitklädda, och 
jag förespeglade Jonas utsikten att på nästa färd få ikläda 
sig en dylik skrud, men han invände: »ånej, ännu har 
jag då inte riktigt sålt mig!»

Det var en härlig dag och vi njöto av tillvaron, Carl 
och jag, där vi sutto i solskenet på däcket. Ett ange
nämare sätt att färdas kunde vi ej tänka oss — och så 
stötte det på äventyr, detta att man gav sig ut på mor
gonen utan en aning om vart man skulle komma innan 
kvällen eller var man skulle ligga om natten, och det var 
en obeskrivlig trevnad att känna sig hemma hos sig hur 
man än förflyttades.
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Pà eftermiddagen blev vinden svagare och jag förkla
rade mig hällre vilja gå in till Fjällbacka, där vi just 
befunno oss, än ligga på Soten hela natten. Mot Fjäll
backa vändes alltså stä
ven. Här gingo Carl och 
jag i land och fotogra
ferade den smala, sling
rande gatan utmed det 
höga, branta berget.

Redan vid 5-tiden nästa 
morgon gungade Mor
gana på Sotens vågor, 
och jag kände, där jag 
lag i min koj, att det var 
kryss och således sydlig 
vind. Eljes var det en 
vacker, behaglig dag; 
Carl och jag tyckte ibland 
att vinden blivit västlig, 
men Carlsson lät oss all
tid veta att den var »rätt 
mitt emot», och någon 
ändring var ej att vänta 
med det snaraste. Kl. 1 
voro vi i Lysekil och Carlsson lämnade Morgana. Vi 
trodde nu att Jonas skulle intaga hans plats vid rodret, 
men därav vardt intet: han förklarade att någon kryssning 
söderut komme ej i fråga, då både Oullholmens ränna 
och Kyrkesund voro omöjliga att passera i så hard vind. 
Visserligen hade vi funnit oss i att ligga och guppa i 
Lysekils hamn två dagar i väntan på att den nordliga 
vinden skulle vända sig, men att nu kanske behöva ligga 
lika länge och vänta pä att den sydliga vinden skulle 
vända sig — därtill hade vi ej lust. Vi togo ångbåten 
som just skulle gå till Göteborg och foro sedan till

?

Morgana utanför Fjällbacka
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Styrsö. Två dagar senare ankrade Morgana på sin van
liga plats utanför villabron.

*

Åtskilliga kortare turer företogos med Morgana denna 
sommar, och barnen fingo alltid följa med; t. o. m. 
Tuttu gjorde oss sällskap allt som oftast, och sjösjuk 
blev hon ej — »det bara killade litet i magen» men 
nog hände att ett litet nödrop upphävdes när det såg 
ut som om vi skulle »välta.»

I mitten av augusti ämnade J. och jag, jämte Carl, 
begiva oss ut på långfärd; om det skulle bli mot norr 
eller söder voro vi ej på det klara med, men så mycket 
var säkert att det denna gång ej fick bli kryss. Vinden 
var sydlig och det rätta vore ju att styra kurs mot norr, 
men vår besättningskarl sedan någon tid bortåt, Olsson, 
visste att jag alltid råkade ut för motvind, och därför 
antog han att det snart skulle blåsa nordligt: således 
borde man börja med kryss söderut. Och mot söder 
vändes Morganas stäv.

Det var en vacker dag och en svag bris blåste, men 
ännu på eftermiddagen var det kryss, och Olsson till
frågades när den utlovade nordliga vinden skulle komma. 
Han blev litet flat och svarade: »ja, se med di lufterna 
kunde då ingen trott att den sydliga vinden skulle stå 
sig.» Snart började den lilla vind som fanns att mojna 
av, men Fjordskärs fyr var ej långt borta, och hade man 
väl passerat den behövdes ej mycket för att man skulle 
ta sig fram till Oottskär. Skulle man hinna dit före 
natten, undrade vi, eller måste man ligga och driva i 
mörkret mellan skären?

Vattnet blev allt blankare; en skuta, tungt lastad med 
trä, avtecknade sina mörka konturer mot den klara afton
himlen och såg ut att ej komma ur fläcken. Vi började 
uppgiva hoppet att hinna fram, men i detsamma kändes
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natt-brisen» blåsa och Morgana gled långsamt in i 
Gottskärs hamn.

Nästa morgon fortsatte vi att kryssa mot söder; det 
gick obehagliga dyningar, och föga intressant var att 
ligga på däcket och titta på den ödsliga halländska ku
sten. Vid 4-tiden ankrade Morgana i Varbergs hamn och 
här skulle vi stanna till påföljande dag. Men när mor
gonen inbröt var havet spegelblankt och det bestämdes 
att vi skulle bliva kvar i Varberg. Om man ändå seglat 
norrut i stället, önskade vi då hade man ledigt kom
mit till Kristiania innan kvällen.

Carl rodde efter middagen på långtur till »Skrivare
klippan»; J. och jag sutto skönt i skuggan av sun-tältet.

Nästa morgon blåste en någorlunda frisk ostlig vind, 
men vi voro tveksamma om färden alltjämt borde ställas 
mot söder. Nog kunde vi hinna till Halmstad före kväl
len, men vem visste hur många dagar vi sedan måste 
ligga och kryssa innan vi hunno tillbaka till Styrsö, och 
blåste det upp, som det lätt gör mot slutet av somma
ren, hade man det ej för godt ute i öppna sjön. Mörka 
moln stego upp vid horisonten och kommo oss allt 
närmare; Olsson tyckte att man inte borde segla alls 
denna dag häller, »ty med åskbyar blir det alla slags 
vindar,» och man skulle troligen bli tvungen att berga 
segel mitt ute i sjön. Vi beslöto emellertid att ge oss 
av hemåt; det gick undan med präktig fart och ’/« 2 
voro vi utanför Särö gamla brygga; i detsamma urlad
dade sig ett åskväder med häftigt regn, men snart var 
himlen klar igen, och vi hade en skön segling tills vi 
voro hemma 1 /a 8 på kvällen.

*

1 breven till Hedvig hade jag alltid en hel del att för
tälja om vad Tuttu gjort och sagt. Hon krattade gärden 
med den stora krattan, hon fiskade krabbor och sjöstjär-
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nor och räkor med håv nere vid stranden, hon höll till 
inne i köket och tog reda på vad som föregick där; en 
dag bereddes en tupp till middagsmat och Tuttu hade 
med särskildt intresse beskådat tuppens hjärta.

»Det är riktigt rörande,» skrev jag en gång, »när Tuttu 
sitter och ser på hur vi äta bär och efterrätt m. m. och 
aldrig säger ett ord om hur godt det vore, fastän man 
nog kan tänka det skulle smaka godt i den lilla munnen; 
igår hade vi rulltårta till middagen och Tuttu satt med 
sin havresoppa så nöjd och belåten.» — Dock en 
gång blev frestelsen henne för stark: hon hade begåvats 
med tre chokladpraliner, men fått tillsägelse att gömma 
de två till nästa dag. De lades mycket riktigt in i ett 
papper och Tuttu försvann, men efter en liten stund 
kom hon ut ur sitt rum och berättade: »den ena var 
grön inuti!»

Det hände en gång att när Tuttu vaknade om mor
gonen befann hon sig liggande under sängen; en natt 
vaknade hon med fotterna där huvudet skulle vara och 
tvärtom hon väckte Selma och frågade: »Tamma, 
var är mitt huvud?»

*

Albert, som aldrig mådde väl av havsluften, hade pä 
eftersommaren rest till Fefor i Norge och därefter till Ed. 
På detta senare ställe var kandidat Marcus med, da Albert 
skulle läsa upp sig till den högre klassen.

Jag fick brev allt som oftast och Albert berättade plikt
skyldigast: »jag fick häromdagen något litet ondt i huvu
det, men ej mycket;» — hur väl jag kände igen min 
tålige lille Abbe! — och han redogjorde på sitt vanliga 
samvetsgranna sätt: »igår blev det ej en full timme som 
jag vilade;» — »jag har ej druckit mjölk på eftermidda
gen alla dagar;» — »jag har några gånger gått och lagt
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mig senare än 9,15.» Vidare berättades: »igår plockade jag 
> en tjärn några vita näckrosor som voro vådligt vackra.»

Albert blev utan svårighet uppflyttad på hösten, och 
även Carl, som under sommaren läst kemi för en student 
på Styrsö, redde sig bra.

Den 2 september fingo vi hem Hedvig från England. 
Hon var ju nu stora flickan, aderton år gammal och borde 
väl rätteligen komma ut i världen och gå på baler, men 
hon bad: »jag kan väl få vara liten ännu en tid!»

Agnes var på hösten med i en folkdansförening och 
uppträdde i Vingåkersdräkt.

*

J. och jag hade så godt som alltid haft klart för oss 
att vi en gång skulle köpa en liten egendom ja redan 
som förlovade, dä vi voro tillsammans på Billingsfors 
uppe vid Laxsjön, kommo vi överens om att i framtiden 
bygga en stuga pä den lilla holmen Limpan, som visser
ligen ej var till salu, men kunde få arrenderas för en 
kappe salt om året. Några år senare, då vi gjorde en 
tur pä Dalslands kanal och upplivade gamla minnen, 
hade våra anspråk stigit, ty nu beslöto vi i stället, när 
tiden var inne, att slå oss ner på det idylliska Skapafors. 
Men sommaren 1888, som tillbragtes pa Lyckorna, kommo 
vi på andra tankar: dä frestade oss den lilla gården Kors- 
viken mitt emot Stillingsön. En gång stego vi till och 
med i land för att bese värt blivande jordagods, gingo 
omkring överallt och gjorde även husasyn, varvid jag 
Planerade i tankarna hur vi framdeles skulle ändra och 
inreda. Sedan kom den tid då havet och skärgården 
utgjorde ett så allt uppslukande intresse att egendomen 
nästan blev glömd. J. var dock mindre ensidig än jag, 
°ch då vi emellanåt farit in frän Styrsö för att äta middag 
På Gubbero frågade han mig, när vi sutto påverandan:
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»du njuter väl ändå av att se litet grönt?» Men jag 
tyckte alltid att det kändes instängt med de stora mörka 
träden, jag tänkte på mina älskade kala klippor och kunde 
med bästa vilja i världen omöjligt medge att jag »njöt» 
av någonting annat än dem.

Då jag vintern 1892 bodde några veckor på hotell 
Utsikten i Trollhättan kuskade jag var dag på släde utåt 
landsbygden, såg de översnöade fälten och vägarna, 
gårdarna som lågo där så öde och tysta, och jag på
mintes om Veretschagins tavla, framställande den ensamme 
vaktposten som fryser ihjäl och med underskriften: »allt 
är lugnt i Schipkapasset.» Ja, precis lika lugnt var det 
här, tyckte jag, och bättre var att bo vid havet och se 
dess växlande, ljusa tavlor. Men sommaren 1894 kommo 
vi till Leksands gästgivaregård, och detta var det första 
ställe där jag kunde tänka på havet utan saknad. J. och 
jag kommo överens om att här ville vi stanna länge, 
och från denna tid började vi på allvar längta till vår 
egendom. Generalstabens kartor studerades flitigt, pä det 
vi skulle komma till klarhet om vilken trakt som vore 
trevligast att slå sig ner i, och Alingsås-bladet blev före
mål för speciell intresse.

Av och till under årens lopp vände J. sig till mäklare 
och fick långa, lockande beskrivningar på fula, ledsamma 
ställen. Den söndag, vi lågo för stiltje i Varbergs hamn 
och sutto på Morgana med våra tidningar, fick jag se i 
Handelstidningen en annons av denna lydelse: »en vid 
sjön Mjörn belägen mindre hemmansdel jämte bonings
hus och ladugård är till salu. Olsson, Bergsjödal.» Nog 
hade vi tänkt oss vårt »jordagods» en smula större än 
detta, men J. hade för många år sedan varit på Berg
sjödal och mindes detta ställe som ovanligt vackert; 
trakten kring Mjörn lockade oss ju särskildt och man 
kunde kanske göra något av den mindre hemmansdelen. 
J. skrev till herr Olsson och begärde upplysningar om
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stället, men till svar kom underrättelsen att det redan 
var sålt. Detta vållade oss någon missräkning, men vi 
skulle väl skaffa oss ersättning på annat håll.

Ett par veckor senare ämnade jag fara till Alingsås 
med Tuttu på några dagar, och J. gick till en mäklare 
och begärde att få veta vilka egendomar som voro till 
salu åt det hållet. Av de föreslagna ställena var det 
egentligen blott ett som lät tilltalande, Östra Bodane, 
vilket skulle vara beläget pä en höjd med den härligaste 
utsikt över Mjörn. Jag såg mig i andanom som härska
rinna på detta förtjusande gods, och det var med spänd 
förväntan jag ett par dagar senare satte mig upp i trillan, 
som höll utanför hotellet i Alingsås, och jämte Tuttu 
kuskade utåt landsbygden. Efter en stunds åkning sågo 
vi helt nära vägen en liten villa som körsvennen upplyste 
var stället i fråga det såg ganska nätt ut, men hade 
ett trängt och instängt läge. Jag kände mig besviken, 
men i Alingsås-trakten skulle naturligtvis finnas mycket 
att välja på, och vi svängde av vägen åt Bryngelsnäs 
för att åka utmed Mjörn. Här såg trakten emellertid 
ödslig ut och stränderna voro sanka; en egendom åt 
detta hållet var ej att tänka på. De följande dagarna 
åkte jag omkring i olika riktningar för att studera trak
ten-, kusken, som hette Pettersson och var rättare på en 
gård i grannskapet, var outtröttlig i att lämna mig upp
lysningar, men icke ett enda ställe fanns om vilket jag 
tänkte: »här skulle jag vilja bo!» Jag kände mig miss
modig — kanske, när allt kom omkring, passade jag 
ändå ej för landet. Dock ville jag göra ännu ett försök 
°ch fara till Olsson på Bergsjödal och se hur den trak
ten tog sig ut samt fråga om han möiligen hade någon 
nier jordlott att sälja. Sä kuskade Tuttu och jag och 
Eettersson i väg åt Norsesund till, och ju mer vi när
made oss det hållet, dess mer tilltalande syntes mig 
naturen, dess rikare växtligheten. Vi veko av på en
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sidoväg nära Västra Bodanes station, körde över några 
steniga backar med åkerlappar och ängar pä ömse sidor, 
sågo från en höjd Mjörns vatten lysa blått mellan gra
narna, foro utmed en den vackraste strand där vågorna 
sköljde över stenar och sand alldeles som vid havet; så 
stannade vi utanför en grönmälad grind och sågo ett 
gult hus till hälvten dolt bakom syrener och fruktträd 

nu hade jag klart för mig att jag äntligen funnit det 
rätta. Herr Olsson var ej hemma utan hos slaktare Pet
tersson i Västra Bodane, och så bar det av till slaktare 
Pettersson, under det att min Pettersson och jag reson- 
nerade om Bergsjödal och om hur en sådan gård skulle 
skötas. Jag råkade herr Olsson, och på min fråga om 
han visste något ställe i närheten som var till salu gav 
han ett nekande svar, men tilläde: »kunde inte konsul 
Ekman köpa hela Bergsjödal?»

Vilken ytterst tilltalande tanke! Jag fann det dock 
klokast att överlämna alla underhandlingar åtj. och skrev 
till honom: »på Bergsjödal vill jag leva och dö!» - 
Han kom nästa dag till Alingsås, och vi åkte ut tillsam
mans för att närmare bese stället. Men både boningshus 
och ladugård befunnos fallfärdiga, trädgård saknades så 
godt som helt och hållet och av stranden hörde blott en 
liten remsa till Bergsjödal; dessutom begärdes ett över
drivet högt pris, och vi beslöto se tiden an.

En dag i september foro J. och barnen till Norsesund 
för att bese ett litet ställe som hette Kärrbogärde, en 
utgård under egendomen Ingared. Det hade ett synner
ligen vackert läge vid Sävelången samt en ganska stor 
skog; framme vid gården funnos mycket stora träd, och 
J. beskrev den högt belägna platån med utsikt över sjön, 
skogen och dalen och omsusad av björkar och ekar; ett 
bättre ställe att bygga ett hus på kunde man ej finna. 
Några dagar efteråt foro Hedvig och jag till Norsesund, 
åkte förbi Ingared och utmed sjön, svängde av på en
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brant sidoväg och höllo utanför ett trevligt litet vitmålat 
hus — nu voro vi på Kärrbogärde, och en skönare plats 
än den av J. beskrivna platån kunde inan ej tänka sig.

J. inledde underhandlingar om köpet, allt gick ledigt 
och bra och den 5 oktober voro vi ägare av »6pe mantal 
Kärrbogärde Nedergården i Hemsjö socken», som det 
stod i Alingsåstidningen.

J. och jag voro ense om, att hade vi i vår fantasi 
kunnat skapa ett ställe skulle det varit precis som detta, 
'ned en lagom stor byggnadsplats och en trevlig björk
dunge bakom, gamla präktiga ekar och lindar alldeles 
bredvid, en åker som sluttade mot söder och var den 
mest lämpliga för trädgårdsanläggning; fält och ängar 
utmed bäcken nere i dalen samt en skog, där björkarnas 
ljusa grönska blandade sig med granarna och som i fyra 
uddar sköt ut i sjön. Hedvig försäkrade att hon aldrig 
skulle gifta sig och att Kärrbogärde i alla tider skulle 
vara hennes käraste hem, och då jag tänkte mig att 
kanske fara ditut om vintrarna, när det ställdes till bal 
för henne, utbrast hon: »vet mamma, då tror jag nästan 
att jag följer med!» — Agnes lovade att kärna smör samt 
spinna och väva; Hedvig skulle vara hönsgumma och Tuttu 
hennes lilla hönspiga; Carl ämnade bli jägare och kusk.

1901.

Denna vinter var Tuttu sjuk upprepade gånger och 
måste hålla sträng diet; en gång, när hon för 
ombytes skull hade hosta, tröstade hon sig: »det 

är roligast att vara förkyld när man ändå skall vara något, 
för då får man åtminstone äta sig mätt.»

Tuttu hade numera börjat ta reda på bokstävernas 
betydelse och även lärt sig siffrorna samt kunde addera
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tvåsiffriga tal. Och hon brukade roa oss med att »läsa 
högt», där hon satt framför brasan med sin bok: om 
åsnan som skulle resa till Böhmen och om björnen som 
skulle gå i skolan och en hel rad andra berättelser, 
vilka hon kunde utantill och föredrog med synnerligt 
liv och uttryck.

En gång visade jag Tuttu en bok med teckningar av 
stenåldersmänniskorna, och hon tog noga reda på dessa 
underliga varelser, som levat för flera tusen år sedan, 
samt frågade: »visste de människorna att det skulle 
komma en sådan värld som vi nu leva i?»

Jag satt en dag och läste en engelsk bok, varvid Tuttu 
stod och hängde på mig som vanligt och tittade över 
min axel. Hon var tyst en stund och frågade sedan: 
»betyder and inte och?» »Jo, vem har sagt dig det?» - 
»Det har ingen, men jag tyckte det såg ut så.»

Agnes höll sig kry och var mycket road av sin skola. 
Om lördagarna gick hennes klass till torget med lärarin
nan för att köpa fisk, som skulle användas vid lektionen 
i zoologi, och en av fiskargubbarne hade kallat Agnes 
»lilla frun», en annan »mitt sockerhjärta».

*

Vi tillträdde Kärrbogärde den 1 mars och foro ofta dit 
samt lågo över natten i den vitmålade lilla stugan, som 
skulle bli vårt hem innan ett större hus hunnit byggas. 
En söndag kommo J. och barnen hem från en lång van
dring i skogen, där det varit så vackert och där de sett 
så många fåglar och där Beppo skällt på en ekorre; jag 
undrade om Hedvig var trött, men fick till svar:»på Kärr
bogärde kan man aldrig bli trött!»

Vi hade så godt som genast börjat arbeta för vår 
bosättning på landet, och »Kärrbogärde-skåpet» blev allt
mer välförsett. Hela vintern och våren hade vi täta sam-
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ritning till boningshuset. Flickorna skulle alla tre få 
var sitt rum, men vi kommo överens om att Tuttu 
skulle ha sin dörr öppen till Hedvigs rum om natten, 
eftersom hon egentligen var för liten att ligga ensam; 
hon opponerade sig dock mot denna anordning och 
förklarade: »jag vill inte lova att ha dörren öppen till 
Hackis rum!»

Det bestämdes att den gamla ladugården skulle byggas 
om och nybyggnad göras för stall och vagnbod; även 
skulle uppföras bostad för rättare och trädgårdsmästare 
samt hönshus, redskapshus m. m.

På Kärrbogärde skulle naturligtvis finnas en mängd 
djur, både stora och små; vi skulle ha åtminstone 100 
höns av de ädlaste raser, och en S:t Bernhardshund som 
skulle heta Rappo, och en vakthund som navsade korna 
i benen, och ankor —- men hur skulle vi bära oss 
åt så att de inte simmade sin väg? »De måste vänja 
sig att stanna hemma,» avgjorde J., men Gustaf rådde: 
»tjudra dem!»

*

Den 18 maj flyttade jag till Kärrbogärde på allvar och 
hade Hedvig och Tuttu med; familjens övriga medlemmar 
skulle komma ut då och då. Det hade varit mulet hela 
förmiddagen, men just som vi passerade Floda station 
lättade den disiga luften, och när tåget kom till det ställe 
där Sävelången blir synlig för andra gången och vi alltid 
titta efter Kärrbogärde på motsatta sidan av sjön, lyste 
solen fram. Och så voro vi framme vid vår egen station 
°ch åkte den trevliga vägen genom skogen, förbi gårdarna 
Väsenbo och Högen och Ingared — och sedan kom det 
alltid efterlängtade ögonblick då vi med en känsla av 
innerligt välbehag visste oss åka på vår egen mark.
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En mera hemtrevlig bostad kunde man ej gärna tänka 
sig än det lilla vita huset med de låga, ljusa rummen 
och den rymliga verandan, där vi åto våra middagar.

■»/mw

Vita huset.

Vi hade nu fått en »professionell» hönsgård, som vår 
byggmästare uttryckte sig, och här tillbragte Tuttu en 
god del av dagen, glad om hon kunde komma åt att 
bära en höna. Hedvig hade fått en skrivbok av väldiga 
dimensioner och var sysselsatt med att bokföra gårdens 
alla utgifter; ett och annat tjog ägg inregistrerades på 
kreditsidan.

En gång fick Hedvig till sin förtjusning se en liten 
uggle-unge sticka huvudet ut ur ett hål i ett träd uppe 
i backen — men just när hon som bäst stod och beskå
dade denna intressanta företeelse flög uggle-mamma rakt 
i ansiktet på henne, gav henne en dask på kindbenet 
och var lika hastigt borta igen.

Aldrig hade vi sett så många olika fåglar som på 
Kärrbogärde och önskade att vi känt namnen på dem
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*

Agnes och Hedvig.

alla; man hörde de underligaste läten, men visste ej frän 
v>lka fåglar de kommo. Stararna lärde vi oss snart 
känna, där de hoppade efter plogen och kalasade pä 
mask som kom fram med den upparbetade jorden, och 
likaså hackspettarna, vilkas färdighet att klättra som råttor 
uppför träden vi beundrade.

Det var en skön tid, vi nu hade, och knappast en dag 
S*ck utan att vi upptäckte en ny trevlig plats att slå oss
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ner på eller funno en ny promenad. En av våra favorit
platser var den högt belägna ängen bortom vita huset; 
här gåvo björkarna skugga för eftermiddagssolen och 
mellan dem såg man sjön. Dessa stunder voro alltid så 
stilla och fridfulla, bina surrade, göken gol, och innan vi 
visste ordet av hördes klockan i Hemsjö kyrka ringa åtta.

*

Redan i början av juni blev det uppbrott från Kärrbo- 
gärde, och det var med saknad vi lämnade vår stuga. 
Men på Styrsö hade vi det också godt och seglade både 
på Morgana och i kågen; ofta rodde även barnen till 
Källö för att plocka bär, och Albert brukade komma 
hem med stora buketter vildrosor och kaprifolium.

En eftermiddag rodde jag med barnen över till Köp- 
stadsö, där vi sutto på klippan och lyssnade till musiken 
i restauranten på Brätten. Beppo jagade får och fick sig 
en allvarsammare upptuktelse av Agnes, som därefter 
slog sig till ro igen på sin klippa och njöt av de ljuva 
tonerna. »O en så trevlig pas-de-quatre!» — »o min 
älsklingsvals ’Über den Wellen’!» utbrast hon gång 
pä gång — men så hörde vi Beppo skälla uppe bland 
bergen och sågo fåren ila över knaltar och stenar, tills han 
äntligen blev på nytt infångad av Nanne och bearbetad 
med ett långt spö, under det hon gav sin vrede luft med 
orden: »din kanalje!» »din eländiga hundracka!» o. s. v.

En annan dag seglade vi till Brännö, och under det 
barnen gingo upp i byn för att köpa kakor för 15 öre 
satt jag i en skyddad vrå bland klipporna, där gräset 
växte frodigt och det doftade starkt av kaprifolium. När 
vi skulle fara hem och lade ut från bryggan förde Albert 
rodret åt galet håll, Janne, vår båtkarl, rusade fram för 
att hjälpa honom, men råkade trampa på Tuttus mjölk
butelj så att den gick i bitar och innehållet skvätte om-
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varit ute i mjölkregn.

En eftermiddag skulle Tuttu gå ensam upp till byn 
och köpa en Handelstidning, men kom tillbaka utan tid
ning och berättade: »jag hörde att någon kom in i boden 
och köpte tidningen så att jag kunde inte få den.» När 
vi upplyste henne om att många tidningar funnos, gav 
hon sig i väg igen och kom mycket riktigt tillbaka med en 
H. T., men 25-öringen, som hon fått med sig, hade för
svunnit på vägen till boden, så att nu fick Nanne gå och 
betala en 5-öring.

Kigge och Tuttu.

Tuttu var glad när hon fick leka med Kigge, och denna 
sommar värdigades han ganska ofta sällskapa med henne.

*

Hedvig var juli månad i Porla med Bertha, och Carl 
skulle vistas större delen av sommaren på Horndals bruk 
för att lära sig analyser på laboratorium samt för resten
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studera »martinverket» och »valsverket», varom han bru
kade skriva till sin pappa.

Albert var en tid i Norge med kusin Signhild och Elsa 
Gödecke. »Pä Elsas födelsedag uppläste jag ett poem 
som jag hittat pä,» skrev han, och ofta berättades om 
de blommor som funnos: »isynnerhet blåklockor — lin- 
néa ej vidare mycket.»

Den 15 juli flyttade vi tillbaka till Kärrbogärde, och 
denna gång möttes vi ej vid stationen av den vanliga 
skjutsen från Ingared, utan av vår egen vagn, förspänd 
med ett par gula hästar.

Det var en mängd saker att bese på Kärrbogärde, då 
vi nu ej varit där på så länge, och det första vi gjorde 
var att tåga upp på logen för att titta på den nya slåtter- 
maskinen, som Tuttu trodde vara en dogcart. J. hade 
mycket göra med att beskriva dess mekanism, och sedan 
beskådades hästrävsan.

Grävningen för grunden till det nya boningshuset hade 
pågått sedan tidigt på våren, men marken var av ytterst 
svårarbetad beskaffenhet, i det att på ringa djup under 
jordytan fanns en berghäll som icke kunde sprängas 
bort, utan måste bearbetas med hacka, vilket var ett 
långsamt och besvärligt göra.

J. lovade att Tuttu skulle få en lekstuga när det nya 
huset en gång bleve färdigt; de andra flickorna, som ju 
voro 13 och 19 år, hade nog vuxit ifrån de barnsliga 
lekarna. Men Hedvig och Agnes opponerade sig: »får 
det inte bli vår lekstuga också? Kom ihåg, Tuttu, att det 
blir inte din lekstuga, utan Hackis och Nannes och din!»

Sedan ladugården numera var färdig skulle vi ju skaffa 
några kor, och J. och barnen spatserade en dag till vår 
granne, Edvard på Hultebacka, samt kommo hem mycket 
belåtna efter att ha tillhandlat sig två vackra, svart- och 
vita kor, Rosa och Rosetta. Men i början blev det led
samt, ty Rosa och Rosetta ville inte äta och sågo så



Z/ IfM.





151

sorgsna ut i ögonen därföre att de längtade tillbaka till 
sitt Hultebacka. Inte hade vi vetat att kor voro så där 
känsliga varelser! Skralt blev det också med mjölken, 
men efter hand blev allting bättre, flera kor köptes och 
en liten mjölkkammare inreddes i vita husets källare; en 
separator anskaffades, och flickorna »separerade» av alla 
krafter. När J. en gång kom hem från Stockholm hade 
han med sig en kärna av glas, vilken såg prydlig och 
inventiös ut, men var tung att arbeta med, och Hedvig 
påstod att man var gång måste veva 2,000 varv. 
Albert hjälpte till med detta knogiga arbete och för resten 
gjorde han sig nyttig på flera sätt; förnämsta nöjet var 
att fiska och hans tålamod och uthållighet voro beund
ransvärda.

Tuttu var lika intresserad som syskonen av de landtliga 
göromålen; hon luktade ladugård var gång hon kom 
in och klagade, sedan korna släppts ut på bete: »vad 
skall man nu hitta på för roligt, när korna inte äro i 
ladugården?»

Utom vagnshästarna och ett par arbetshästar hade J. 
köpt en vacker gråfux, Roland, som han själv körde till 
stationen om morgnarna. Vi hade också nio får, vilka 
släpptes ut i hagen nere vid sjön, och den lille vallgossen 
blev föremål för flickornas speciella omvårdnad.

Förut hade vi ägt 10 hönor och köpte nu på Ingared 
ytterligare 25 samt fingo en tupp på köpet; flickorna 
studerade flitigt »Den rätta hönsboken för allmogen», och 
en dag kom Agnes och rapporterade: »det piper i äggen!» 
Sedan kunde Hedvig skriva till Carl: »vi ha fått tio små 
gula kycklingar och en av dem är svart.»

Stor var glädjen när Olaus, vår torpare, en dag kom 
hem från marknaden i Alingsås med två 6 veckor gamla 
grisar, vilka tills vidare skulle få bo i ladugården. Bar
nen brukade gå in och peta dem med en kvast i ryggen 
för att de skulle röra på sig, men det dröjde ej länge
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innan de galopperade omkring med Tuttu efter sig; pä 
tal om sina älsklingar förklarade hon: »allt vad vi ha är 
snällt!» En gäng, när hon kom in mer än vanligt smut
sig, fingo vi veta: »så här ser jag ut därför att jag har 
tvättat trillan!»

Det var denna sommar en ovanligt stark värme ända 
till 31 gr. i skuggan och den hetaste juli månad sedan 
år 1826, enligt vad meteorologiska byrån upplyste. Agnes 
isynnerhet pustade och stånkade, men Tuttu tröstade 
henne: »karlarne som arbeta ha det värre.» Eftermid
dagssolen brände het på verandan och vi åto middag i 
trädgården nedanför, där en trädstubbe fick tjänstgöra 
som serveringsbord. Fram i augusti gav värmen med 
sig och vi företogo en del åkturer, för att riktigt lära 
känna vår vackra och intressanta trakt.

Ibland bar det av åt Floda-hållet, ibland till Alingsås, 
dit vi alltid ansågo oss ha ärende, och gärna åkte vi till 
sjön Stora Färgen, där vägen går i krökar utmed stran
den, mellan höga enar som påminna om cypresser och 
giva landskapet en nästan sydländsk prägel — tills vi 
befunno oss framför Släviks åldriga, rödmalade kommi
nistergård, vilken syntes till hälvten dold bakom lummiga 
träd. Ofta foro vi även förbi Hemsjö kyrka och skogs
tjärnen med det svarta vattnet til! den lilla gården Bäck, 
belägen även den vid Färgen, samt vidare uppför den 
långa backen utmed stranden, där de väldiga flyttblocken 
på andra sidan vägen sågo ut att när som hälst kunna 
ramla ner på oss. Det var »stenar som en jätte kastat» 
brukade J. berätta för Tuttu. Och så befunno vi oss 
uppe vid den välbyggda, rödmålade gården Edsås, där 
vi alltid stego ur vagnen och beundrade den storslagna 
utsikten över sjön med de två skogbevuxna holmarna.
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Det största nöjet på dessa åkturer var dock att veta 
sig åter inom egna gränser; alltid voro vi lika förtjusta 
■ vårt ställe, alltid lika övertygade att någonting sådant 
som Kärrbogärde fanns ej här hade naturen slösat 
sina håvor såsom ingenstädes eljes.

När vi kommit hem försummade Tuttu aldrig att åka 
med till stallet, varvid hon lugnade mig med den försäk
ran att hon skulle hålla sig väl i »den sne’a backen.»

*

Aldrig voro barnen på promenad utan att Beppo var 
med, och på Kärrbogärde var han inte maklig såsom i 
staden, utan när han viftade på svansen och hoppade 
omkring i glädjen över att få följa med, så följde han 
också med — han gömde sig inte bakom första bästa 
träd liksom hemma i allén; och om han emellanåt för
sinkade sig vid någon stuga för att skälla på en katt, 
så kunde man vara säker pä att han inom få minuter 
skulle synas som ett litet svart streck långt borta på 
vägen och sedan troget följa med. Om nätterna fick 
Beppo, på min begäran, bo uppe i potatiskällaren, vari
från man icke hörde honom skälla och där jag tyckte 
han hade det godt och bra; flickorna ansågo dock sin 
älskling illa behandlad och jämrade sig ideligen över 
matmors omänsklighet.

Fram på sensommaren föresatte jag mig att fotografera 
gårdens alla djur och lät en morgon vallpojken komma 
UPP på gärdet med fåren. Det visade sig till en början 
omöjligt att få dem någorlunda stilla, varför Agnes sprang 
m efter bröd; nu skockade de sig omkring henne och 
hon ropade att de trampade henne på fotterna och knuf
fade henne i magen, men de lugnade sig omsider. Där- 
efrer motades korna upp, men de voro allesammans så 
hungriga att de spatserade framåt under oavbrutet ätande,
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vadan våra försök att få dem att intaga lugna och behag
fulla ställningar alldeles misslyckades.

Sedan fick Albert tillsägelse att leda Roland ut i sol
skenet på åkern ; så skedde också, och jag var ej sen att 
göra apparaten i ordning. Men Roland uppfattade tyd
ligen inte situationens betydelse: han började hoppa och 
skutta i glädjen att känna sig lös och ledig, och Albert 
hade all möda i världen att hålla honom — så stod han 
stilla ett ögonblick och jag var åter färdig med kameran, 
men i detsamma började han göra nya glädjeskutt, än 
vildare än förut, så att jag trodde Albert skulle ramla 
framstupa; det gjorde han ej, men grimman släppte han, 
och Roland galopperade helt lustigt neråt gärdet, så att 
jag tänkte att nu var han väl borta för alltid. Men i 
nästa ögonblick susade han förbi staketet, där vi stodo, 
injagande en plötslig skräck i kvigor och kor, vilka flögo 
omkring som yra höns. Så gav Roland sig i väg uppåt 
stallet och jag andades redan lättare, men snart vände 
han och sprang neråt villan igen. Jag förpassade mig 
helt hastigt över staketet in i trädgården med alla tre 
apparaterna — hur det tillgick visste jag efteråt knappast 
själv — och nu stod jag gömd bakom en av almarna, 
som jag trodde i säkerhet. Men i detsamma ropade 
Albert att Roland sprungit ner i trädgården, och jag fick 
brådtom att rusa upp på verandan. I detta ögonblick 
lyckades en av drängarne få tag i grimman och ledde 
Roland till stallet. Någon fotografi blev ej tagen den 
gången, men jag var glad att både vi själva och appa
raterna sluppit helskinnade undan; J. tyckte visserligen 
att jag bort passa på och knäppa medan Roland galop
perade omkring liksom jag ej haft nog göra med att 
rädda livet på mig själv och mina tre apparater.

En dag skulle de båda grisarna förevigas på plåten, 
men väl utsläppta ur sitt stängsel lade de i dagen en 
avgjord motvilja mot att fotograferas. Olaus jämte ett
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Par av drängarne sökte locka dem med ett mjölkfat ner 
På åkern, där solen sken och jag stod färdig med kame
ran: grisarna brydde sig ej det minsta därom utan sprungo 
grymtande åt var sitt håll; se’n jagades de över stockar 
°ch stenar tills de voro alldeles ur sikte. Men så hördes 
ett förfärligt skrik bortom redskapshuset och en av kar- 
larne syntes med den ena grisen i famnen; han försökte 
få den lugn och visade åter det frestande mjölkfatet, men 
grisen klev mitt uti det så att mjölken skvätte omkring. 
Fotograferad blev han ändå till slut, men den andra gri
sen ämnade jag »cedera» — då hördes igen borta i 
dungen ett skrik som trängde genom märg och ben, och 
två karlar kommo bärande på offerlammet.

Några dagar senare gick jag in på grisarnas gård för 
att på nytt försöka min lycka; de jagades upp av Tuttu 
lr|ed en lång stör, där de lågo i sitt bås, men så snart 
de fingo syn pä mig och kameran försökte de gräva ner 
s'g i jorden; tack vare Tuttus energiska åtgärder tvinga
des dock det ena av odjuren att placera sig som jag ville.

*

1 slutet av augusti hade vädret blivit ruskigt och vi 
trodde att den härliga sommar nu var slut, som räckt 
nästan utan avbrott sedan början av maj; men de första 
septemberdagarna kommo med värme och sol och i 
mitten av månaden hade vi 23 gr. i skuggan. Så vackert 
som i denna klara, genomskinliga luft hade vårt ställe 
knappt någonsin synts oss, men så var det kanske också 
att vi kände var dag som ett avsked från sommaren och 
Kärrbogärde.

Hedvig hade egentligen velat bo på Kärrbogärde alltid, 
°ch när jag frågade Tuttu om det ej skulle bli roligt att 
flytta in igen, fick jag till svar: »sta’n är mitt tråkigaste 
ställe — där ha vi ju inga djur!»
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Albert, Agnes, Hedvig, J., Tuttu och Cari.

Efter inflyttningen gjorde vi oss trevligt pä terrassen 
utanför biblioteket och i vår trädgård samt foro allt emel
lanåt ut till Kärrbogärde igen, vanligen på fredag eller 
lördag och stannade till söndag eftermiddag. Den ena 
dagen var alltjämt härligare än den andra, ekarna stodo 
gröna nästan hela oktober och björkarnas gula löv dröjde 
att falla.

Vi gjorde senare pä hösten den erfarenheten, att om 
vädret var mulet eller ruskigt så att man i staden trodde 
att landet var bara otrevligt, behövdes blott att man kom 
ut till Kärrbogärde för att det skulle visa sig huruledes 
även dagar som dessa hade sin egendomliga tjusning: 
det var en sådan rikedom av dagrar och toner att man 
för var gång tyckte sig lära känna Kärrbogärde och
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Sävelången från en helt ny sida. 
Över skogen var bredd en lätt, vit 
slöja och sjön låg blank och orör
lig, i ett blågrått skimmer, så att 
man knappt visste vilket som var 
vackrast, att se den sådan eller i 
högsommarens strålande solsken.

Sommaren hade varit en för jord
bruket så gynnsam tid att vi fått 
'n ej mindre än 81 lass hö, och sedan 
såldes råg för 18 kr., så att man 
hade ju ändå sina inkomster av går
den. Av fårens ull vävdes två mjuka, 
vackra filtar vid Stigens fabrik.

En viktig sak var alltid, när vi 
foro in från Kärrbogärde, att ta med 
gärdens produkter: ett par tjog ägg, 
en kruka smör, en korg rötter, en 
flaska grädde eller dylikt, vilket allt 
av flickorna noga räknades, vägdes 
°ch mättes samt infördes i böckerna.

Rättaren, Engdahl, hade installe
rats i sin värdighet, och när vi en 
dag foro ut till Kärrbogärde följde 
vår trädgårdsmästare, Larsson, med.

Man kunde numera gå omkring

h
i

fe

1 undre våningen av det nya huset,
Och Rasmussen följde ofta med oss ut för att vi skulle 
fä överlägga om inredningen; han berättade med synbar 
tillfredsställelse att det var 31 olika fönstertyper.

Vi försummade aldrig att titta in i ladugården, där kor, 
far, grisar och höns ännu så länge levde i allsköns en
dräkt och trevnad.

På hösten fingo vi ett par nya vagnshästar — fuxar 
Och det gula paret skulle användas för byggets körslor.
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Vi togo vagn och hästar med till staden, jämte kusken, 
och jag åkte alla dagar med flickorna.

Den 20 december firades taköl pä Kärrbogärde, och 
vi sågo en stor krans med röda och vita band upphis
sad på taket.

*

Albert reste i början av oktober till Sunne i Värmland,
där han skulle stanna hela vintern; han måste nämligen 
försumma skolan så mycket att vi ansågo det bäst för 
honom att fortsätta sina studier på landet. Han var in
ackorderad i prästgården och hade en jämnårig kamrat, 
Ounnar Corin; de spelade räv och pingpong samt åkte 
kälke, och Albert skrev: »det är helt enkelt härligt att gå 
på skidor!» Han berättade en dag: »Ester och jag ha 
hoppat och dansat hambopolska, som ej riktigt vill gå i 
mig, men pas-de-quatre går
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någorlunda; dock får jag ej 
taga för långa skutt, vilket 
jag gärna vill göra.» — Albert 
trivdes väl, »men om sönda
garna är det nog så att man 
skulle tycka om att komma 
hem på en stund.» »Någon 
trötthet eller dylikt otyg har 
jag alls inte känt av,» lug
nade han mig, och med 
studierna gick det bra; han 
läste några ämnen i den 
högre folkskolan och tog 
dessutom privatlektioner.

Vid julen var Albert hem
ma ett par veckor, och 
barnen roade sig med folk
danser och annat.
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Strax pâ nyåret for jag med Tuttu till Kärrbogärde 
på några dagar. Vädret var vackert och mildt och 
den lilla snö som fallit i december hade smält, 

utom på några fläckar här och där samt vid skuggsidan 
av huset, där två små julgranar blivit uppställda utanför 
dörren.

Tuttu gick var dag med drängen John till Ingared för 
att hämta dricksvatten samt hjälpte Larsson att gräva i 
jorden; på eftermiddagarna kommo Engdahls små flickor, 
Edith och Ada, in till oss och fingo lära sig av Tuttu 
att spela domino.
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Albert fick i Sunne vara med om en folkdansförening 
som räknade tio medlemmar. »Igår var här främmande,» 
berättade han en dag; »Gunnar och jag sutto nästan 
hela tiden och spelade bräde, utom då etiketten fordrade 
vår närvaro.»

Det var nu inte längre meningen att Hedvig skulle 
vara »liten», utan hon for på sin första bal hos Kjell
bergs och fick även själv ha en danstillställning. I ett 
brev till mormor berättade Hedvig: »vi hade gjort kottil- 
jongsdekorationer som Nanne kom in med, utklädd till 
en ros med en stor ros av crêpe-papper på huvudet och 
gröna ben, föreställande stjälken; klädningen var av skär 
bomullssatin med en krage av skärt och grönt crêpe- 
papper. O vad vi dansade, oavbrutet; det var mycket, 
mycket roligt.» — Agnes, som fyllde fjorton år den dagen, 
hade även fått dansa, blev uppbjuden till andra polka av 
chefen på Svensksund och såg högtidlig ut när hon 
tågade ut i salen vid hans arm.

Jag trodde att Hedvig skulle vara trött då hon dagen 
efter balen gått ut till Gubbero först och sedan pä konst
föreningens utställning, men hon slog armarna om min 
hals och utbrast: »ack, mamma, om vi ändå hade bal i 
kväll också!»

Agnes och Carl voro med i en dansförening, och för 
resten hade Agnes mycket roligt med sina skolkamrater.

*

I februari var jag sjuk och barnen sågo om mig pä 
sitt vanliga snälla sätt. Tuttu kom allt som oftast in 
och frågade: »är det ingenting mamma vill?» samt gjorde 
mig många små tjänster. En eftermiddag skulle Hedvig 
roa oss med att läsa högt Andersens sagor. Hon bör
jade med »Näktergalen», men när vi hunnit med hälvten 
klagade Tuttu över att det var tråkigt, och Hedvig skulle
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då i stället läsa en saga som kunde roa allesammans, 
men just inte kunde bli så lång. Hon började med 
»Svinaherden» — varvid Tuttu satte till lipen och snyf
tade: »den är så kort!» — Hennes gråt överröstade 
Hedvig — det blev en paus, och en kompromiss ingicks: 
Hedvig skulle läsa halva »Reskamraten».

En annan dag ämnade Carl föredraga »Ali Baba och 
de 40 rövarne», och jag beredde Tuttu på att det skulle 
komma någonting mycket hemskt; vi hörde också hur 
den stackars Kasern blev dödad och hans kropp sönder- 
styckad i fyra delar och uppspikad vid ingången till 
rövarnes skattkammare — men Tuttu invände: »det skulle 
ju komma någonting hemskt — detta var väl ingenting 
hemskt!» *

Denna vinter var Hedvig upptagen på mångahanda 
sätt. Hon läste franska, övade sin spelning ännu flitigare 
än förr, sedan fru Pineus blivit hennes lärarinna, började 
ta ridlektioner, var med på en välgörenhetsfest på Börsen, 
kostymerad som guldregn, samt reste i mars till Stock
holm för att hälsa på sin mormor.

J. begav sig fram på vårsidan till England för affärer, 
och någon vecka senare reste Hedvig och Albert till 
London, där deras pappa var dem till mötes. Det var 
uppgjort att Albert skulle stanna kvar för att studera 
engelska språket, men J. och Hedvig reste till Paris pa 
ett par veckor.

Tuttu ville en dag skriva brev till syster Hacki oc i 
började: »kära hake!» — Hon var kry och uppsluppen 
som alltid, isynnerhet om kvällarna när det var tid att 
somna, och då jag kom in ropade hon emot mig: »god
natt, Petter!» eller »godnatt, käringtand!» eller dylikt, vilket 
roade henne själv på det allra högsta. Hon och Kerstin 
voro outtröttliga i att gräva i sandhögen, och allt emel-

ii
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lanåt kom Tuttu in och klappade mig med sina smutsiga 
små händer.

Farmor gav Tuttu 50 öre att köpa påskägg för, och 
hon kom hem så belåten med ett litet grönt marsipan-ägg 
till mig och ett till Selma.

Agnes hade det strävsamt i sin skola denna termin 
och skrev bl. a. en provstil om »Svedenborgs trädgård», 
vilken blev mycket bra, ansåg hon själv. — Carl fick vid 
avslutningen premium en tysk bok och var en av 
de sju gossar i klassen som fingo fulla betyg.

I maj flyttade jag till Kärrbogärde med Tuttu, och den 
övriga familjen kom ut då och då. Det var en kall och 
ruskig tid och den 30 maj antecknades som den första 
verkliga vårdagen. Larsson förevisade drivbänkarna, i 
vilka vi börjat skörda sallad och spenat.

Det arbete som denna sommar krävde mesta tiden var 
»trädans» bearbetande: den måste »krokas, rakas och 
harvas», som termen lydde, i tre särskilda omgångar, 
och hur mycken kvickrot — »kveke» — som än brändes 
bort tyckte man sedan alltid det såg ut att vara minst 
lika mycket kvar. Trädgården, som i sinom tid skulle 
intaga åkerns plats, hägrade också i ett mycket avlägset 
fjärran både för Larsson och oss.

Det arbetades oförtrutet på bygget, men detta befann 
sig nu på ett stadium då ingen väsentlig skillnad märktes 
från den ena veckan till den andra; murareställningarna 
stodo än i det ena rummet, än i det andra, men annars 
var allt sig likt.

*

Vår mening hade ursprungligen varit att bo på Styrsö 
någon tid var sommar, men vid närmare eftertanke insågo 
vi att det skulle bli alltför besvärligt med de många



flyttningarna. Bäst var nog också att koncentrera sina 
intressen; Kärrbogärde skulle ställa allt större krav pä 
oss, det visste vi, och sleto vi oss därifrån just när 
trevnaden var som störst, skulle vi kanske inte känna 
oss pä samma sätt hemmastadda när vi kommo tillbaka. 
Och så bestämdes att vi skulle ge upp Styrsö och sjö
livet. Att lämna villan därute var ej vad som kändes 
mest påkostande, ty någon riktig hemkänsla har man 
knappast i ett hus som övergives vid sommarens slut 
och sedan står kallt och öde, med tillspikade fönster
luckor, till nästa sommar. Men den lilla vita stugan på 
Kärrbogärde, som var så varm och ombonad när hälst 
man kom ut om vintern — hur var den oss ej redan 
från första stunden ett verkligt hem! Och vilken trevnad 
vilar ej över en gård på landet, framför allt när män
niskorna, vi se där, höra oss till, när djuren, träden, 
buskarna, stenarna, — allt är vårt eget; ja, här om nå
gonsin känner man sig hemma.

Men hur mycket vi än njöto av Kärrbogärde och landt- 
livet och alla de nya intressena, så kunde ej hjälpas att 
tanken på havet ville tränga sig fram denna första som
mar, och när det blåste en jämn västlig vind tyckte jag 
ibland det hade varit skönt att få »sträcka» förbi mina 
älskade klippor och alla de välkända fisklägena.

Att göra oss av med vår vackra Morgana kändes svå
rare än att skiljas från villan, men ännu mer sved det 
i hjärtat den stund den gamla hederliga kågen ej längre 
var vår — på den hade vi ju haft vår varelse så många 
sköna sommardagar.

*

Kerstin var hos oss en tid på våren och hon och Tuttu 
åkte var dag i trillan till stationen för att hämta posten, 
varvid de fingo tura om att sitta bredvid kusken och 
hålla i piskan; de sågo på när korna mjölkades och hjälpte
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Larsson ta upp rädisor; de kastade boll inne i vagn
boden när det regnade och lekte med Beppo, som numera 
hade sitt stadiga tillhåll på Kärrbogärde. Sedan Kerstin 
rest lekte Tuttu med sin goda vän Ada. Hon hade en 
gång fått en påse chokladcigarrer och sådana voro det 
bästa hon visste, men när Ada hade sin födelsedag sprang 
hon upp till henne med alltsammans.

Hedvig brukade jämra sig, var gång hon måste fara 
in till staden, att behöva lämna »sitt älskade Kärrbo
gärde», men juni månad skulle hon vara i Porla. Tuttu 
följde denna gång med, ledsagad av sin Selma - »Tamma» 
som Tuttu kallade henne, eller »Murre» när hon var vid 
sitt skämtsamma lynne. Hedvig var tillsammans med 
familjen Ewert och hade för resten många vänner.

Vid midsommar var det fest i brunnssalongen och 
Tuttu uppträdde som tomte i en tablå, kallad »berga-

Agnes.

. ’ •tv
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kungen och hans hov» ; 
hon såg »allvarsam 
och säker ut,» skrev 
Hedvig.

Agnes fick i juli till 
sin stora glädje resa 
till Beckalyckan vid 
Jönköping och gästa 
sin vän Lills mormor. 
Korrespondensen hem 
borde hälst få vila, 
tycktes hon anse, och 
de få breven började 
inte uppmuntrande: 
»jag får väl skriva, som 
du sa, men det blir inte 
långt;» och »jag får väl 
skriva ett brev nu, efter
som jag skulle det.»



165

Tuttu hade alls inte varit glad att fara till Porla, »från 
mamma» — och hon tilläde: »i Porla får man ju inte gå 
barfota!» Men när hon nu kom hem lät det på annat 
sätt: »det var så tråkigt att fara från Porla; det är mycket 
roligare i Porla än hemma.» — Sedan blev hon mycket 
vänlig mot mig, och jag undrade: »nu vill du väl inte 
fara till Porla igen?» men fick till svar: »nej, nu har jag 
ju kattungarna!» Eljes ansåg Nanne att allt vad kattor 
hette var hennes privata tillhörighet — »inte en halv katt 
får dränkas!» förkunnade hon Olaus. För resten höll 
Tuttu ihop med Edith, som gärna var med om att leka 
gömme rundt huset, visade Tuttu de bästa smultron
ställena och lät kommendera sig hur som hälst; visserli
gen tyckte Selma ej om när hon lärde Tuttu att lägga 
bär i klädningen eller lyfte upp henne på den våta stubben 
i trädgården, men Edith var dock bra att ha, och Selma 
och jag kommo överens om att om hon ej funnits hade 
Tuttu blivit besvärlig.

När höet kom in roade Tuttu sig med att jämte de 
andra barnen tumla om uppe på logen — men »tänk 
att stora människor inte tycker det är roligt att göra det 
som är roligt!»

Carl var duktig och hjälpte till med varjehanda: han 
körde var morgon J. till stationen med Roland, och en 
dag fick han ensam köra de gula hästarna till Alingsås 
för att hämta kakel. Två gånger lyckades Carl fiska upp 
stora, präktiga gäddor, men sedan fick långreven vila en 
tid, ty Olaus upplyste om att gäddorna nappa bara när 
manen är liten; för resten tycktes Carls fiskelycka vara 
uttömd lika fort som den kommit, ty han fick knappast 
ett napp mera. När höskörden börjat gjordes upp att 
Carl skulle arbeta med karlarne på gården och få en 
dagspenning av 1 kr.; han fick dock tillåtelse att komma 
hem till våra måltider utan avdrag på lönen, och pä efter
middagarna bar Selma till honom kaffe. Agnes fick det
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stora nöjet, när hon var på Beckalyckan, att skicka ett 
vykort till »drängen Kalle». J. brukade numera rida på 
Roland, och Carl, som naturligtvis även var skicklig 
ryttare, ämnade följa exemplet; men det första försöket 
utföll tämligen snöpligt: Roland kom efter en stund ga
lopperande hem ensam — detta berodde dock ej pä att 
Carl inte kunde rida, bara på att Roland »sprang för fort.»

Av hönsgården hade vi idel tillfredsställelse, och när 
en kull kycklingar kom till världen ansåg Carl t. o. m. 
att de voro »större än andra kycklingar.»

En gång hade vi fått upp ett riktigt jätte-ägg och un
drade hur mycket ett sådant kunde väga. »Det är bäst 
■ämna ut det i köket och låta Anna väga det,» föreslog 
någon. »Anna slår bara sönder det,» avgjorde Carl 
*jag skall väga ägget!» Han tog det — och plavs! där 
■äg det på golvet.

*

På försommaren fingo vi ett behagligt väder, med regn 
°ch solsken i lagom omväxling; i senare hälvten av juli 
däremot började en tid av kyla och rusk. Det var som 
°m man kommit direkte in i hösten — men så kunde vi 
jn glädja oss åt att det inte var höst och att vi ännu 
hade en lång tid att bo kvar på Kärrbogärde. En annan 
tröstegrund var att det var just på Kärrbogärde vi upp
levde denna ruskiga sommar — tänk så mycket värre 
v> skulle haft det i skärgården!

Om kvällarna, sedan vi ätit och J. skulle röka sin cigarr, 
hrukade vi slå oss ner på gungbrädet utanför salsfönstret, 
där vi hade någorlunda skydd för regnet av taket. 1 mörk
ningen hördes alltid ugglans skarpa läte, och omväxlande 
med henne uppstämde en uv sin klagolåt, så att det blev 
mktiga dialoger mellan dessa två.

Hedvig och Agnes begagnade alla regniga dagai till 
att baka, och på min födelsedag den 3 juli trakterades
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med »pariser-tårta», som garnerats med smultron och 
prästkragar och för resten var ovanligt lyckad. En dag 
utlovade Agnes till middagen en »prinsess-tårta», vilken 
skulle bli någonting riktigt extra fint och vartill hon tagit tre
dubbel sats — men hon blev en liten smula lång i an
siktet när vi skrattade åt den lilla fyrkantiga tingesten 
som hon och Carl fingo dela.

' ■■

’r

Tuttu.

En eftermiddag satt jag 
med barnen på verandan 
och läste högt Tolstoys 
»Min barndom», men så 
kom regnet och vi togo 
vår tillflykt in i rummet. 
Tuttu skulle förstås sitta 
bredvid mig, men då fanns 
ej plats för Hedvig vid 
fönstret och hon kunde 
inte se att stoppa sina 
strumpor; slutligen hade 
vi dock ordnat oss till 
allmän belåtenhet och läs
ningen vidtog på nytt. 
Men Tuttu, som inte 
kunde följa med, blev 
otålig och visste ej vad 
hon skulle göra; vad vi 
än föreslogo så var det 
lika galet och till slut

funno vi det lugnast att sluta läsningen. Flickorna för
klarade sig godthungriga och tiggde att få koka choklad- 
morseller, men planen gick om intet därför att sotarn var i 
spisen; så gingo de i stället till skomakarn för att beställa 
ett par skor till Nanne, varöver hon var mycket olycklig-

Tuttu hade alltid en mängd saker att fundera på och 
ville veta grundligt besked om allting. Hon frågade hur
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källor uppkomma, hur vattnet kunnat samla sig i marken 
°ch vårföre det inte är smutsigt. »Äro solen och månen 
inte bara luft,» undrade hon — »kan man ta i dem?»

1 slutet av juli reste Carl till Oustavsfors’ bruk pâ en 
månad. En dag ämnade han vederkvicka sig med jakt efter 
det trägna arbetet, men J. uttalade ett varningens ord: 
du aktar väl både dig själv och dina medjägare; hararna 

akta nog sig själva.»
Albert återkom från England, där han begagnat tiden 

väl och skrivit brev hem på överraskande god engelska..
Vi hade hoppats att på Hedvigs födelsedag få njuta 

av det varma, sköna väder som alltid plägade gynna den 
10 augusti, men det blev i stället den kallaste, blåsigaste 
dagen pä hela sommaren. Vi tröstade oss med att vid 
middagen kalasa på »Clara-kaka», som flickorna bakat 
°ch som vann allmänt erkännande, isynnerhet den översta, 
glaserade delen »skalken» som Tuttu kallade den.

Den 29 augusti skulle barnen som vanligt fara med 
s'n pappa till Råda för att fira farbror Gustafs födelse
dag, och sedan de givit sig i väg fick jag från Hedvig 
ett telegram, vilket företedde ett i mitt tycke synnerligen 
karaktäristiskt utseende:

»Brevet till Råda sändes med post.
Kvarglömt.»

*

Vi hade mycket nöje av våra hästar och företogo 
vackra åkturer åt olika håll, varjämte flickorna och jag 
alla eftermiddagar, när J. väntades hem, foro till stationen 
tör att möta honom. Och var gång han kom med dag- 
läget från sina styrelsesammanträden eller bolagsstämmor 
uPpåt landet hämtade vi honom i Alingsås, eftersom 
kurirtåget inte stannade vid Norsesund. Vi gåvo oss 
alltid av i så god tid att vi hunno gå i bodar först,
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och kusken körde direkte till konditoriet, utan att vi 
sade någonting; sedan höllo hästarna av sig själva vid 
bokhandeln.

*

Bygget hade efter hand kommit på ett intressantare, 
mera framskridet stadium, och det blev oss en rolig 
uppgift att bestämma alla inredningens detaljer. Icke un
drade vi pä att folket i trakten sade om huset, när de stodo 
om söndagseftermiddagarna och stirrade i häpnad på de 
många konstiga fönstren: »det är inte likt nâ’nting!» - 
Det var inte likt »nâ’nting» — det skulle inte vara likt 
nâ’nting, ville Rasmussen. På snickerifabriken beklaga
de man sig också över fönsterramarna, som alla måste 
göras efter särskilda mått: i halvmånar och kors och 
i ovalform, små fyrkantiga samt långa och smala. Men 
medgivas måste att det hela blev mera tilltalande på detta 
sätt än om alla fönster varit precis likadana.

Det var meningen att huset skulle rappas, och för detta 
ändamål kläddes det till en början med svart papp — på 
vilket stadium det av folket kallades »likkistan»; sedan 
påspikades smala trä-ribbor så att det såg ut som ett 
japanskt bambu-hus; därpå kläddes det med järntrådsnät, 
och sedan var äntligen den stund inne då murare Pet
tersson och hans handtlangare kunde börja rappningen. 
Vi gingo varenda dag och tittade på alla rummen, och 
allting såg ut att bli rymligt och bekvämt. Tuttus rum 
var helt litet och låg mellan Hedvigs och Agnes’; när J. 
visade främmande omkring och Tuttu var med brukade 
han kalla det för »skräprummet».

J. hade på våren köpt en del möbler från England, 
och det var oss alla ett stort nöje att se dessa packas 
upp och flyttas in i rummen. Från Styrsö kommo våra 
vita möbler och från staden utskickades Kärrbogärde- 
skåpens innehåll. Det var en rolig tid när vi hade alla



L*? * ;



172

dessa bestyr, och för var gång vi gingo upp till bygget 
togo vi med så mycket saker vi kunde bära. Hushållet 
flyttades dit och vi använde serveringsrummet till matsal. 
Nog hade jag gladt mig åt att småningom få det nya 
huset färdigt, men det kostade i alla fall på att bryta upp 
från den lilla kära stugan med den enkla trevnaden där.

Flickorna skulle ännu så länge bo om nätterna i vita 
huset, men J. och jag installerade oss där uppe i början 
av september. Den första natten hörde vi blåsten vina 
i skorstenspiporna, ugglan och uven uppstämde sina 
ångestfyllda läten och den provisoriska ingångsdörren 
slängde av och an. Men sedan blev det lugnare, och 
om vi än de första dagarna talade om att »gå hem» 
var gång vi skulle ner till stugan och äta middag, kände 
vi snart en innerlig trevnad i vår lilla våning med de tre 
vackra rummen, och det dröjde ej länge innan vi ansågo 
oss »gå hem» när vi om kvällarna sagt godnatt till bar
nen, tände vår lykta och vandrade upp till bygget.

Ännu återstod mycket arbete i huset och där var ett 
förfärligt bultande från klockan sex om morgonen, så att 
man tyckte det var skönt när söndagen kom med sin 
frid och alla arbetarne voro borta.

I slutet av september knäppte det till och blev kallt, 
termometern visade 4 gr. under noll om nätterna och 
havreskylarna stodo vita av frost var morgon.

Flickorna och jag jämrade oss denna höst ännu mer än 
föregående år över att behöva flytta in, och vi njöto av 
varje dag, ja varje timme som återstod oss på Kärrbogärde.

*

Albert kom denna höst med heder in på Handelsin
stitutet. Han redde sig isynnerhet bra med språken, 
höll ett sakrikt och uttömmande föredrag om London 
samt brukade résonnera med sin pappa om »prima-växlar» 
och »sola-växlar». Carl hade nu sitt sista läsår i skolan
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Vårt hus från andra sidan viken.

°ch arbetade flitigt. Tuttu hade redan föregående vinter 
lärt sig läsa till en början för mig, men sedan jag
blivit sjuk redde hon sig på egen hand. Vi gjorde nu 
UPP att en lärarinna, fröken Steier, skulle komma hem 
Och undervisa henne i litet av varje. Tuttu blev mycket 
god vän med sin fröken, men respekten var den minsta 
böjliga: hon skuttade omkring under lektionerna och 
satte sig i frökens knä det gick riktigt muntert till och 
lärarinnan tycktes ha minst lika roligt som Tuttu själv.

I slutet av november bodde jag på Kärrbogärde en 
vecka med Hedvig och Tuttu; det var bitande kallt och 
en skarp blåst, men klart och vackert för resten. Vår 
gamla hederliga lind syntes oss imponerande när den 
karaktäristiskt knotiga stammen stod svart mot den sol
belysta sjön.

En förmiddag skulle Hedvig göra uppköp i handels
boden vid Tollered och vi åkte alla dit. Trots kylan var
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det ännu öppet vatten, men kring varje vass-strå hade 
bildats en isring som glänste som kristall. Vårt hus låg 
fritt och vackert, där vi sågo det från landsvägen på 
ändra sidan viken.

örn eftermiddagarna sutto vi på »frukostplatsen», som 
0Vre farstun kallades, och sågo huru lindarna vid upp-

Frukostplatsen.

I «

örsvägen avtecknade sina skarpa konturer mot den 
'ekgröna aftonhimlen och horisonten var lågande röd. 
edan dröjde det ej länge innan ljuset uppe i torpet vid 
°galid lyste som en stjärna i mörkret.

*

Hedvig fortsatte sina lektioner och sin ridning samt 
resfe till Örebro för att vara tärna på en av Porla-vän-
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nernas, Ester Bergmans, bröllop. »O vad det är för
skräckligt roligt att vara pä bröllop!» skrev hon hem.

När julklapparna skulle lackas in lämnade jag Hedvig 
en liten vit porslinskatt som Nanne skulle ha, men hon 
kom in till mig och utbrast: »o mamma, den lilla älsk
lingen är så söt att jag bara inte kan lacka in honom!» 
Nog hade Hedvig kvar sitt barnsliga sinne, trots de 
nitton åren!

Tuttu höll på att sy en duk som sedan skulle klippas 
i två delar och skänkas till »halva farmor och halva 
mormor».

Albert hade skrivit verser på alla sina julklappar, och 
man behövde aldrig undra från vem de voro, ty ingen 
föreföll så innerligt road av dem som han själv eller 
skrattade så oavbrutet hela tiden de lästes upp.

Det hade i alla tider hört till julsederna i vårt hus att 
J. visade barnen Graphics julnummer och berättade dem 
.innehållet av de illustrerade skämthistorierna. Jag tror
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att Graphic, som alltid togs fram juldagens eftermiddag, 
syntes barnen i det närmaste lika oundgänglig för julens 
firande som själva granen.

Natten mellan juldagen och annandag jul rasade en 
förfärlig storm i hela södra och västra Sverige; på Kärr
bogärde bläste omkring 400 träd omkull i skogen, och en 
del av dem voro sä stora att de kunde säljas som timmer.

1903.

Det var en mild vinter utan snö och kallt endast ett 
par veckor på nyåret. Tuttu började gä på skrid
sko, på Trädgårdsföreningens damm, som var ett 

tryggt tillhåll, väl skyddat för alla vindar.
Hedvig var ofta på Kärrbogärde, men hade mycket för 

sig dessutom: hon hjälpte till i hushållet och ingen an
nan än hon fick baka kakor; hon odlade sitt musikaliska 
sinne, var på bjudningar emellanåt och kom med i en 
ridklubb med dans efteråt. På våren bodde hon en tid 
hos sin mormor i Stockholm.

När vi flyttade till Kärrbogärde i maj var det nya 
huset så godt som färdigt och vi började nu göra oss 
riktigt trevligt.

Salen verkade något mörk med den höga panelen och 
de sma fönstren, men de andra rummen voro ljusa och 
glada, och särskildt väl funno vi oss på frukostplatsen, 
där vi alltid höllo till när vädret var ruskigt.

Utifrån tedde huset sig tilltalande, isynnerhet från sjön, 
när det skymtade fram i grönskan.

/-
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Gossarne fingo vår f. d. sängkammare i vita huset till 
sitt rum, och det lilla rummet bredvid inreddes till gäst
rum åt deras vänner.

Larsson hade denna tid brådtom med trädgårdsanlägg
ningen, och åtta man höllo på med planen framför bo
ningshuset, men så utlovades också till midsommar en 
vacker gräsmatta med blommor.

*

Hedvig och Tuttu skulle även detta år vara i Porla 
juni månad, och Hedvig berättade: »vi hade en förskräck
ligt varm resa, vilket dock ej hindrade Tuttu att flyga 
och fara, hit och dit, upp och ner, hela tiden utom då 
hon läste.» Sedan hette det i Hedvigs brev: »Tuttu har 
tagit sig bra de sista dagarna och är nu så fet och präk
tig, mycket bråkig och kan ej vara stilla, så att hon är 
sig alldeles lik igen. Jag tror ej att Tuttu tycker det är
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Huset från sjösidan.
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roligt att leka med de andra flickorna, när hon ej får 
bestämma och styra som hon är van.»

Den 8 juni var en glad dag: Carl kom helt stolt och 
lycklig ut till Kärrbogärde med studentmössan på huvu
det. »jag fick av mamma mina 100 nykterhetskronor,» 
sl<rev han till Hedvig. Ett par veckor fingo vi behålla 
studenten hemma, men sedan gav han sig av på en liten 
utrikes resa tillsammans med en kamrat. Därefter for 
han till Ankarsrums bruk, varest han skulle stanna till 
sommarens slut. Det var en intressant tid, tyckte Carl, 
Och han ordade i sina brev om lancashire-smide och 
ar*nat, så att Agnes fann honom »rysligt lärd.» En tid 
arbetade Carl i gjuteriet och skrev: »jag har idag gjort 
en form till ett pennfat i ormbunkform; även har jag 
hållit på med en medaljong av Esaias Tegnér, men kunde 
°rnöjligt få hans hår rent.»
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Fasligt hett hade stackars Carl det under sitt arbete, 
och han förlorade också en del av sitt ej överflödiga hull, 
efter vad han själv berättade. Hans anspråk på egna 
prestationer voro det oaktat ej ringa, såsom framgår av 
mitt svar på någon av hans redogörelser: »tänk att du 
inte kunde mäta upp masugnens inre!»

Albert for strax efter midsommar till Norrsundets såg
verk, där han skulle stanna ett par månader. Han redo
gjorde med intresse för de nya förhållandena: »jag stu
derar för närvarande sågningen av timret, sedan kommer 
kantverket och kanternas tillvaratagande. Jag har även 
hjälpt till med sortering och numrering av stockar; svårast 
är att lägga stockarna i det rätta läget och sedan inrikta 
dem.» Vidare berättades: »här ha vi rätt mycket vildro
sor samt vallmo och reseda, varav jag har fått ett glas 
på mitt bord.»

1 mitten av sommaren foro J. samt Hedvig och Agnes 
till Helsingborgsutställningen och Köpenhamn, och i 
augusti var Hedvig en vecka i Lysekil hos familjen 
Odencrants.

*

Den 21 augusti inträffade den viktigaste tilldragelse 
som dittills varit att inregistrera i Kärrbogärde krönika: 
familjen blev tillökad med en liten flicka. Och duktig 
var hon: vägde 8l/a skålpund utan kläderna, hade riktiga 
veck i nacken och dubbelhaka. Hedvig fann lilla syster 
avundsvärd som blivit född på Kärrbogärde — »ack, om 
jag vore det också!» suckade hon. Till Agnes, som var 
på Råda, skrev Hedvig att lillan var »riktigt vacker» 
»ögonen äro så stora och runda,» — »infattningen är så 
söt,» tyckte hon.

Det var jämnt 21 år mellan Hedvig och hennes lilla 
syster -— i det närmaste lika stor skillnad som mellan 
Hedvig och mig.
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Agnes skrev till Carl och uttalade som sin mening: 
»lillan är lagom stor.»

Tuttu säg fundersam ut, men jag blev inte ihjälfrågad 
som jag väntat att bli, utan hon frågade blott: »harmamma 
vetat länge att mamma skulle få ett barn?» — »Ja.» - 
»Tänk att mamma inte berättat det för mig!»

Tuttu var ytterst beskäftig när lillan skulle skötas om; 
att bädda sängen var hennes specialitet; varmt vatten 
hämtades upp och hälldes i den lilla kastrullen och flaskan 
sattes till värmning. Allra roligast var att få vara den 
som »hjälpte till» när lillan skulle bada och med en 
tvättlapp få skölja över det lilla bröstet, som alltid hölls 
ovanför vattnet. Tuttu var för resten verksam på många 
sätt, och ingenting kunde passera ute eller inne som hon 
ej skulle ta reda på och vara med om. Jag skrev till 
Carl: »dina och Alberts brev äro föremål för Tuttus 
grundliga studier och föranleda en sådan mängd frågor 
att jag häromdagen nästan kände som en lättnad att 
kunna säga att jag ej visste vem ingeniör Pettersson är.»

1 början av september kommo gossarne hem och sam
tidigt mottogo vi lilla mormor, som stannade tre veckor.

Fadderskapet ägde rum den 7 september, sedan gäst
erna hämtats vid Norsesund av ångbåten från Nääs. 
Lillan låg hela tiden tyst och snäll, tittade på prästen 
'ned stora, undrande ögon och skrek endast det ögon
blick han hällde vatten på hennes huvud, uttalande orden: 
»jag döper dig, Birgit Ingeborg!» — Ett par dagar efteråt 
reste Carl till Stockholm för att som extra elev genomgå 
bergsskolans kurs på Tekniska Högskolan. Han fick ett 
tievligt och godt hem hos August Stjernstedts och höll 
för resten gärna till hos sin mormor. Det förekom 
numera ej sällan att Carl mottog välmenta råd och för
maningar hemifrån att söka återvinna sitt hull. »Ät sta-

frukostar på Petissan, så att du ej kommer hem 
s°m bara skinn och ben!» — Carl skrev till Hedvig.
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»du skall icke säga några vanvördigt ironiska saker om 
min »spinkiga lekamen», ty då skulle det kunna hända 
att jag sade någonting liknande om din dito.»

Albert fortsatte sin läsning på Handelsinstitutet och 
hade den första tiden åtskilligt att göra med en uppsats
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om Öst-Europas handel. Han var ute på Kärrbogärde 
över söndagarna och kom gärna in till lilla syster 
»barnet», som han kallade henne; han smackade för att 
få henne att skratta och ville att hon skulle leka med 
hans klocka.

*
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Fram i september kom änkedrottningen av Italien till 
Göteborg, och i sin egenskap av italiensk konsul skulle 
J- ta henne om hand. Hon frågade hur stor familj han 
hade, och på svaret: »två söner och fyra döttrar,» yttrade 
hon: »voilà une famille bien assortie!» — J. anhöll hos 
fröken Sundin — föreståndarinnan för Elementarlärover
ket för flickor — att Agnes skulle få lov några timmar 
för att vid drottningens resa överlämna en bukett, och 
fröken S. svarade: »detta är en ära för hela skolan.» 
Agnes överlämnade mycket riktigt en jättestor rosen
bukett, med band i de italienska färgerna, och fick niga 
fyra särskilda gånger.

Några dagar senare reste J. med Hedvig och Agnes 
fill Skåne för att gästa släktingarna. Hedvig skrev från 
Rynge: »jag tror man får något vänja sig vid Skåne för 
att tycka om det; det är så olikt vad vi äro vana vid; 
den eviga slätten blir man så trött på när man är van 
v'd vår omväxlande natur.»

Men dess mer njöt Hedvig när hon väl var hemma 
Pä sitt Kärrbogärde igen.

Den tid var nu inne då J. hade svårt att komma ut 
fill middagarna och gärna ville ha oss till staden, och vi 
flyttade in den 30 september.

*

Tuttu började denna höst läsa för två lärarinnor, fröken 
Josefsson och fröken Svensson.

Agnes spelade mandolin och brukade på min begäran 
öva sig i badrummet på det att de ljuva tonerna skulle 
höras så litet som möjligt. Ibland tyckte jag lillan skrek 
°ch rusade in till henne, men då var det Nanne som 
Musicerade i sitt rum.

Lilla Birgit förkovrades och var hela familjens älskling. 
Tuttu hade alltid sett så bestämd och säker ut, men 
Birgit hade en blick, mild som en liten duvas.



*

kDess mer njöt Hedvig när hon väi var hemma pä sitt Kärrbogärde igen.*
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Hedvig hade numera en hel rad flickvänner Brattarna,. 
Lizzie Wilkens, Nordenfeltarna och andra; de bildade en 
syklubb och hälsade på varandra mycket ofta samt hade 
många roliga företag ihop. Carl skrev också: »ni leva 
ju i en riktig virvel av både nytta och nöje!»

Av Carls förehavanden fingo vi många lustiga redo
görelser; så t. ex. berättade han en dag: »jag var hos 
morbror Gustafs på släkt-gås-middag.-------Vi dansade
efter middagen. Tant X. ansågs vara litet sömnig, vår
före alla försök gjordes att pigga upp henne. Småbarn 
dansades ikull o. s. v. Ryska smällare och sådana där 
raketer som fara in under kjolarna och fräsa sökte vi 
förgäves anskaffa.»

En annan gång skrev Carl till Hedvig: »i onsdags var 
jag på kyrkomötet, där diskussionen rörde sig om för
bättringen av komministrarnes löner.---- 1 torsdags var
jag hos mormor till kvällen. Vi talade då om kommini- 
strarne, och mormor uttalade den förhoppningen att du 
snart måtte gifta dig, och då på Kärrbogärde, så att den 
stackars komminister S. måtte få en liten inkomst.»

1904.

På nyåret bodde vi på Kärrbogärde, och gossarne 
gingo på skridsko, Tuttu roade sig med att slå 
kana och åka på arbetssläden med drängen Axel, 

Här han hämtade jord; hon var som vanligt ute hela 
dagarna och kom hem våt upp till knäna, men lika glad 
för det.

Hedvig togs in i Amaranten, av löjtnant Tellander, 
Var på bal hos landshövdingens och hade andra nöjen. 
»Det finns ingen härligare känsla,» tyckte hon, »än när

i



det spelar upp till första vals,» och i hennes brev till 
Carl hette det: »det är så, att när man kommer i farten 
med boston kan man nästan inte sluta.»

I februari började Birgit, som förut varit så frisk och 
präktig, att tackla av, och doktorn förklarade att hon hade 
engelska sjukan, ehuru i lindrig form. Gräddblandningen, 
som hon blivit uppfödd på, var tydligen ej en lämplig 
föda, och det blev nu att börja med havresoppa i stället. 
Men aptiten var den minsta möjliga, och svårt var att se 
Birgit släppa nappen efter de första klunkarna samt en
vist bita ihop läpparna. Man undrade ibland: vad lever 
hon av? -— och det var med oro vi sågo hur den lilla 
kroppen blev allt magrare, ansiktet mindre och ryggen 
så svag att hon inte kunde hålla sig upprätt. Hon låg 
i mitt knä, där jag satt i gungstolen i hennes rum, och 
vi roade oss med speldosan, som Birgit fått den dag hon 
fyllde l/s år; snart kunde hon spela på den själv, ty om 
hon höll i knappen med sina små nypor skötte jag dosan, 
och så gick det utmärkt. »Mein Freund Lindemann» ljöd 
i våra öron om och om igen — lillans ögon lyste och 
hon tittade skälmaktigt på mig, ty hon visste att jag skulle 
berömma henne och säga: »så duktig den lilla lillan är 
som kan spela så vackert!»

Agnes bidrog till den allmänna trevnaden och jag skrev 
till Carl: »nu underhåller Nanne lillan och mig med ett 
högtidligare stycke på mandolin, vilket vi bägge andakts- 
fullt åhöra.»

*

Tuttu fortsatte sin läsning för de båda fröknarna och 
höll sig på det hela kry. Besvärlig var hon, nu som 
alltid, kältade och tiggde, sprang omkring med sina smör
gåsar, torkade av sina flottiga fingrar på stolarna, ramlade 
omkull på golvet och fick en stol över sig, så att pannan
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blödde och hon kom upp likblek i ansiktet samt fick 
l'gga pä sängen och vila: dylika händelser hörde till 
ordningen för dagen.

Nanne och Tuttu delade rum, och att de måste göra 
det var en av Nannes stora prövningar i livet. Tuttus 
saker lågo och skräpade på vartenda bord så att det var 
alldeles otänkbart att hålla ordning, och när Agnes klädde 
av sig om kvällarna och Tuttu låg i sin säng, fanns ej 
en fläck i rummet där Agnes kunde befinna sig utan att 
Tuttus vidt uppspärrade ögon voro riktade på henne. 
Själv höll Tuttu pä bortåt en timme att kläda av sig, 
och »gubben» måste alltid komma upp och sjunga för 
henne vi hörde, nere i biblioteket, huru den ena 
vackra sången avlöste den andra —, men om morgnarna 
flög Tuttu som en pil ur sängen för att vara färdig före 
Nanne; toiletten tog aldrig mer än en kvart, om inte Tuttu 
blev distraherad — vilket också kunde hända — och 
sprang omkring halvklädd i huset samt dök upp än här, 
än där: hos mig nere i biblioteket, hos lillan, hos pappa 
' toiletterummet. Så upptäcktes rätt som det var att lära
rinnan suttit ensam i förmaket en hel kvart, under det 
Tuttu i allsköns ro satt i sitt rum fördjupad i »Lillys 
fé-slott».

En tid var ett lapptält uppsatt på heden utanför oss. 
Tuttu gick ofta dit, stannade länge och blev mycket god 
vän med lappgubben samt luktade rök alldeles förskräck
ligt när hon kom hem. Förr hade Tuttu, som den lilla 
minsta, ju varit en medelpunkt för allas intresse, men nu 
fann hon det bara naturligt att lilla syster skulle vara 
den förnämsta och föremål för alias omvårdnad. Selma 
hade knappt tid att så mycket som se åt Tuttu, men 
Tuttu var lika förtjust i sin »Murre» ändå, lade en bit 
av chokladkakan eller vad det kunde vara för godt som 
hon trakterats med, på Selmas byrå och hängde sig fast 
vid hennes hals under ideligt kyssande. Också mot mig
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var Tuttu lika vänlig som någonsin, men en gång var 
hon vid dåligt humör, och när jag frågade: »håller du 
av mamma?» fick jag till svar: »å, inte så värst!»

*

Hedvig fick på våren resa upp till Stockholm och hälsa 
på sin mormor. Hon skrev: »Carl läser nog kolossalt; 
han skall ju ha namnen på hundratals stenar fast i sitt 
huvud jämte mycket annat.»

En rolig tid blev det för Hedvig, och hon berättade i 
sina brev om alla de trevliga människor hon råkade, om 
allt nytt och intressant hon fick se, om bjudningar hos 
släkten och andra. »Du ser, lilla kära Ma, att jag är 
inte mycket hemma »i lugn och ro» som du säger, men 
vet du, det är alldeles omöjligt att hålla måtta, man dras in 
som i en virvel. Det är en härlig stad, Stockholm!»

Den 8 maj reste Carl till Karlsborg för att exercera 
beväring, och vi fingo många friska och roliga skil
dringar av det »härliga beväringslivet,» då utmarscher 
företogos på ända till 6 dagar, med 20 kg. packning - 
»fjärdedelen av ett tält, spade, ränsel, kokkärl» — allt 
under det man sjöng »Napoleons marsch över Al
perna». ----------- »När man gick i slutet av avdelningen
dammade det ofta så att man icke såg vägen eller sina 
egna fötter.» Och ibland marscherade man om natten 
i kolmörker genom skogen samt fick sedan ligga och 
sova på marken i våta kläder. Men Carl stod bra ut 
med alltsammans och var aldrig sjuk.

»I förgår,» berättade Carl, »hade vi förhör om det 
kungliga husets medlemmar, varom djupaste okunnighet 
rådde. Drottningen hette Ingeborg eller Lovisa, Sveriges 
två kronprinsar hette Carl och Qustaf Adolf, kungens 
ende son hette »prins Schéné», som var gift med änke- 
härtiginnan av Dalarne.»

*
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Flickorna och jag voro alltid ense om, att ingen dag 
pä året är så härlig som den då man flyttar ut till Kärr- 
bogärde i den tidiga våren; och sedan vi den 10 maj 
lämnat staden kändes det ljuvligt att sätta sig i sin vagn 
och åka upp från stationen. Det doftade barr i skogen 
och björkarna stodo fagra i solskenet, i nyutsprucken 
grönska och med vitglänsande stammar.

Barnens mormor kom till Kärrbogärde, och hon och 
Hedvig spelade å-quatre-mains: Mozarts symfonier.

En vecka eller två sedan vi kommit ut sjuknade Birgit 
plötsligt i en svår tarmkatarr; doktorn var ute på pingst
dagen, och annandagen måste vi flytta in till staden. 
Tuttu grät när J. och jag skulle ge oss av med lillan 
och ville inte stanna »ensam» med mormor och systrarna, 
så att henne fingo vi med på köpet.

Birgits tillstånd var ytterst allvarligt och ingav den 
största oro, men till all lycka inträdde en vändning till 
det bättre och efter l1/» vecka kunde vi flytta ut igen.

Birgit.

Vädret var nu varmt och vackert så att Birgit fick vara 
ute från morgon till kväll och stärka sin lilla ynkliga 
kropp. — Larssons hade en flicka, Elsa, som var tre 
veckor yngre än Birgit, men stor och tung så att man
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knappast orkade lyfta henne, och när vår lilla stackare 
drack sina med yttersta omsorg tillagade flaskor mjölk 
och havresoppa fick Elsa äta fläsk och potatis och råa 
rabarber samt stoppade munnen full med sand.

Men det dröjde ej länge innan Birgit började ta sig, 
och snart hörde vi henne jollra och prata igen, vilket

Agnes och Birgit.

hon inte gjort sedan tidigt pä vintern, och hur förstån
dig hon såg ut, tyckte vi alla! Selma sade också: »hon 
vet mycket som man inte vet att hon vet!» - 1 det inre 
förmaket brukade Birgit skötas om och få sin mat, för 
att inte behöva bäras genom det dragiga huset upp i 
sovrummen — »allt som är bäst skall Bibbi ha,» tyckte
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Det innersta förmaket.

Selma — »Bibbi får gärna förstöra alla Tammas saker, 
Bibbi får gärna nypa av alla blommorna pa Kärrbogärde!»

*

1 mitten av juni tillträdde Albert en plats i Helsing
borg, pä Bankaktiebolaget Södra Sverige, och han skrev 
någon tid senare: »jag fick min första avlöning den 30 
juni — det var ett stolt ögonblick då jag fick mottaga 
min första lön.»

Agnes hade strävsamma dagar då hon skulle sluta 
bögsta klassen i skolan, och extra lektioner, skrivningar 
samt lärdomsprov av olika slag avlöste varandra. Sedan 
*°r hon till Stora Malms prästgård i Södermanland, för 
ab börja konfirmationsläsningen.

Agnes hade ej brukat skämma bort oss med alltför 
manga och långa brev, och såväl gossarne som jag till-
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läto oss pika henne för de tunnsådda epistlarna, med 
stora bokstäver och länga mellanrum mellan raderna. 
T. ex.: jag tror att papperen bli mindre och mindre och 
bokstäverna större och större.» »De stackars bokstäverna 
i dina brev se så trötta ut, där de vandra backe upp 
och backe ner.» — »Dina bokstäver behöva inte vara en 
halv aln långa!» — »Tack för ditt lilla, lilla brev med de 
stora, stora bokstäverna!» — Albert tackade för Agnes’ 
»utomordentligt långa brev», och en annan gång klagade 
han: »det är märkvärdigt, alltid slutar du på samma rad 
på tredje sidan och vågar aldrig överskrida denna.» - 
»Jag förmodar du har mycket god tid att skriva, efter
som du gör det så sällan,» snärtade Carl »lilla syster 
Nanne», som hon brukade kalla sig i sina brev till honom.

Men från Stora Malm fingo vi ofta roliga och utför
liga skildringar av livet i prästgården. Där var »för
tjusande trevligt; vi äro 15 flickor, och Elin Ewer- 
löf och jag ha ett av de minsta rummen.» — »Igår e. m. 
rörde vi ägg och socker; vi fingo röra 25 varv var i 
tants och hovpredikantens glas; vi rörde sä länge att 
skeden kunde stå av sig själv.» — »Igår voro vi på supé 
på Eriksberg, slottet är riktigt märkvärdigt stiligt.
»Tack, älskade lille mubbis,» hette det en gång, »för ditt 
brev och för dop-attesten; jag undrar varför det inte 
stod på den att jag är välartad; det gjorde det pä flera 
av de andras.» ------- »Tack för ditt porträtt — det var
en rysligt stilig kostym du hade på dig; — jag undrar 
om den var av din egen ull?»

*

I trädgården bedrevs ett oförtrutet arbete, nu som all
tid, och Larsson och hans män hade ett drygt göra med 
att plantera 180 fruktträd vem hade kunnat tänka sig 
att det skulle vara så mycket omständigheter för att få 
en liten trädgård!



J. i “den stiliga kostymen1
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Sommaren var torr och vacker, men utan tryckande 
värme; vi njöto en behaglig, lagom temperatur, med 
friska vindar fran sjön det var en alltigenom idealisk 
sommar, sådan man tyckte sig knappt ha upplevat förr. 
Vackrast var det om morgnarna när Sävelångens yta ej 
rördes av en krusning och vassen speglade sina glän
sande strån i det klara vattnet. Vi hade stamrosor för 
första gången samt gingo omkring pä gräsplanen utan
för huset och beundrade »Kaiserin Augusta Viktoria», 
»General Jacqueminot», »Duke of Edinburgh» och vad 
de allt hette och vi sutto under våra stora träd, sågo 
vita fjärilar fladdra bland lobelian, hörde bina surra och 
kände lindarnas söta, berusande doft.

Våra middagar intogos på terrassen utanför salen eller 
under linden åt sjösidan, och sedan var det vårt dagliga 
stora nöje att gå den långa gången från terrasstrappan ner 
i trädgården, titta på fruktträdsspaliern och beundra blom-
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mornas rika färgprakt, 
och så vandrade vi 
bland bärbuskar och 
ärtsängar, sågo efter 
vilka nya rosor som 
spruckit ut även här 
samt vilade en stund 
på bänken och hörde 
på vad Larsson hade 
att säga. Vi fortsatte 
vår vandring utmed

Den stora linden. grönsakslanden, stan
nade vid jordgubbar

na, där de jättestora Royal Sovereign lyste frestande 
löda, och gladdes när vi funno att kronärtskockorna 
gåvo en rikare skörd än vanligt. Drivbänkarna beså
gos även; några meloner sågo ut att snart vilja mogna, 
och på spaliern vid ladugårdsväggen växte tomater.



Carl och Tuttu.
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Sâ voro vi framme vid grishuset och gingo in för att 
beskåda de båda suggorna av ädel ras, Pearl Queen 
och Baroness; sedan var det att gå samma trevliga väg 
tillbaka eller också att titta in i ladugården till den nya 
kalven, som Olaus var så stolt över. På vita husets 
veranda slog man sig gärna ner för att se ut över sjön

Birgit och Selma.

och skogen med de 
fyra uddarna, och så 
satte man sig i gång 
igen, såg byggnaden 
skymta fram bakom de 
stora träden och vin
kade godnatt åt Birgit 
uppe i fönstret.

Carl var på Kärrbogärde några dagar i början av juli, 
men Albert var bunden av sitt arbete och kunde inte 
komma hem. — På min födelsedag hade Hedvig bakat 
en tårta som stod »Mamma» på, och Tuttu hade bun
dit en krans av penséer. Vi roade oss med en åktur till 
Bäck, vid Stora Färgen, och Tuttu sög under tiden på 
en chokladkaramell. Hon höil den i papperet, slickade 
och blev brun om fingrarna, så att man var glad när 
den äntligen var försvunnen. Dock på hemvägen 
kom den fram igen, Tuttu slaskade ännu mer än förut, 
men karamellen såg ej ut att ta slut: först sög hon på den 
som vore den en cigarett, så förvandlades den till en lång 
metmask, men då var vårt tålamod slut och jag knäppte 
till den återstående biten så att den flög långt bort.

Hedvig fick denna sommar till sin stora glädje en 
långhårig engelsk råtthund vilken kallades för Lassie. 
Den som ej var odelat belåten med förvärvet var jag, ty 
Lassie hade allehanda oarter, men Hedvig såg uteslutande
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sin älsklings förtjänster och fann det ledsamt att mamma 
ej gjorde detsamma. Men till slut fick jag rätten pä 
min sida, och Hedvig skrev till Carl: »Lassie brukar 
varje morgon, när hon kommer ät, springa upp på 
frukostbordet och ta sig en kotlett eller annat vad som 
faller henne i smaken och gör mycken annan odygd, så 
att nu är pappas och mammas tålamod slut.» Och Las
sie blev inackorderad hos sergeantskan Persson på Kvi- 
berg för att få sin uppfostran fulländad.

I juli voro J. och Hedvig en vecka på Marstrand och 
reste sedan till Karlsborg för att hälsa på Carl, därefter 
till Stora Malm för att övervara Agnes’ konfirmation. 
Jag var ensam med de båda små flickorna, och Tuttu och 
jag åto våra middagar på terrassen. »Höns smakar all
tid bäst när det sitter på ben,» tyckte Tuttu. Vi talade 
en dag om att prins Gustaf Adolf skulle resa utrikes för 
att förlova sig, och Tuttu invände: »men tänk om han 
inte älskar någon!» På efter
middagarna var Birgit med 
oss, och stora syster och hon 
roade sig tillsammans.

Tuttu åt sin kvällsmat ute 
hos mig på sängkammar
balkongen, sittande på en 
Pali och med maten på en 
stol; så kältade och envisa
des hon att få vara uppe litet 
längre än vanligt — »bara 
fem minuter?» — Åja, det 
medgavs. — »Tio minuter 
' stället? En kvart?» Till sist 
utverkade Tuttu sig tillåtelse att få kläda av sig i säng- 
hammaren — det blev naturligtvis på balkongen, det 
också — och slutligen avtågade hon med sina kläder 
under armen in i sitt eget lilla rum, med ett cigarrkäx

Birgit.



och en kaka, som 
hon fått därföre 
att hon var »godt- 
hungrig», varefter 
jag, enligt löfte, 
kom in för att läsa 
högt Nan nes brev 
under det Tuttu 
långsamt slickade 
i sig läckerheterna. 
En kväll gav jag 
henne en karamell 
som hon skulle fä 
äta upp om hon 
låg före 8 jag

kom in en kvart över 8 och Tuttu var ännu uppe, men 
höll på att snaska i sig karamellen.

Jag skrev till Agnes: »Tuttu kältar om allt möjligt och 
envisas som vanligt, men är också glad och trevlig som 
vanligt, så att man kan ej 
bli ond på henne.» - J. 
kallade henne »ladugårds
jöns»; hon drack mjölk di
rekte den kom från korna, 
red på trädgårdshästen och 
hjälpte drängar och annat 
folk med vad hon kunde.

Tack vare det vackra vä
dret fick Tuttu till sin stora 
belåtenhet gå barfota hela 
sommaren, och roligt hade 
hon där hon sprang om
kring, lerig och ruvsig, och 
sådan kom hon var dag in 
till middagsbordet. När vi

Tuttu och Bibbi.
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påminte: »gå och gör dig 
i ordning!» blev svaret 
alltid: »jag är i ordning!» 
En dag, då Gustaf Kobb 
var ute till middagen, fick 
Tuttu tillsägelse av J. att 
ha skor och strumpor på 
under det vi åto; när vi 
stego upp från bordet 
hade hon alltsammans i 
handen.

Augustine skulle hälsa 
på oss och jag förmanade 
Tuttu att hålla sig ren och 
snygg. »Hur länge stan
nar hon?» undrade Tuttu.

Carl och Birgit.

Efter andra frukosten hade 
Tuttu alltid choklad kring 
munnen, och när jag till
sade henne att tvätta sig 
slickade hon sig ett par tag, 
°ch så var det gjort.

*
I slutet av augusti kom 

Carl hem från sin exercis 
lör att vila ut och må godt 
1 familjens sköte, innan arbe
tet på Tekniska Högskolan 
skulle börja igen; han skulle 
denna vinter bo hos fru Oö- 
decke. Någon vecka senare 
kom Albert hem en söndag, 
och det var roligt att igen Albert och Birgit.
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Carl, Agnes, Birgit, Hedvig, Tuttu och Albert.
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se alla barnen samlade, vilket de ej varit på hela som
maren. — Agnes hade mycket att berätta om Stora Malm 
och alla vännerna där — en så trevlig tid hade hon aldrig 
haft i sitt liv, och den första tiden hemma gick hon nog 
och längtade till »tant och farbror.»

Visst hade Tuttn otaliga gånger, när hon sprungit 
barfota, stött blåmärken på benen, skrapat knäna och 
stuckit hål på fotterna så att vi fått tvätta av blodet 
och lägga på bandager i oändlighet, men en dag hände nå
gonting värre: Tuttu trampade på en spik, och när det bör
jade bli varbildning i såret, som var 1 */s cm djupt, måste hon 
fara till staden och skötas fyra gånger av doktor Strandman.

Det var oss svårt att 
bryta upp från Kärrbo- 
gärde efter en så härlig 
sommar, och mången 
dröjande avskedsblick 
kastades på allt det vack
ra man mäste lämna.

*

Vid tiden för inflytt
ningen kunde Birgit stå 
för sig själv, och sedan 
dröjde det ej länge in
nan hon gick omkring 
i rummen, stödd på Tut- 
fus dockvagn, utan att 
någon hjälpte henne.

Hedvig genomgick en 
hurs i sömnad för fro
hen Oadelius och var 
'bland om eftermidda
garna på symöte i gamla 
hasern, hos diakonissan. Hedvig.
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Tillsammans med några av sina vänner bildade hon 
en barnkrubba och tjänstgjorde vissa dagar i veckan 
i dess lokal i gamla Sahlgrenska sjukhuset.

Agnes deltog i fem kurser i skolans fortsättningsklass, 
tog lektioner i engelska och italienska samt kom med i 
en ny folkdansförening. Hon slutade upp med mandolin- 
spelning och började i stället spela piano för herr Bäck; 
Tuttu spelade för Hedvig och Hedvig för fru Pineus, så 
att det var ett klinkande dagen i ända, och när lillan 
kom ner i salen stretade hon mot pianot och började 
dunka pä tangenterna med båda händerna på en gång.

Tuttu började på hösten läsa med Elsa och Ebba 
Ewert samt Ragna Kyhlberg, för fröken Westelius 
»älvan,» som flickorna Ewert kallade henne; — de voro 
i regeln hos Ewerts, men ibland hos oss, och efter 
läsningens slut lekte de »kungarike» i Vasaparken. För 
resten var Tuttu med Kerstin eller också höll hon mig 
sällskap. Vi åkte alla förmiddagar och sutto på efter
middagarna trevligt vid lampan, innan pappa kom hem 
till middagen. Tuttu skulle läsa sina läxor, men avbröt 
sig oupphörligt och ville ha reda på allt möjligt. »Vad 
läser mamma i sina tjocka tyska böcker?— Berätta mig 
hur folken hade det förr i världen berätta om Roms 
historia! Skulle vi ha varit patricier eller plebejer om vi 
levat i Rom?»

En söndagsförmiddag skulle Tuttu promenera till Oub- 
bero med sin pappa, men ramlade raklång i smutsen, 
och J. måste torka hennes ljusa kappa med sin näsduk. 
Sedan bad hon att få bära hans paraply, vilket beviljades 
med uttrycklig tillsägelse att inte tappa den, men några 
ögonblick efteråt låg också den i smutsen. När de pä 
hemvägen sutto i spårvagnen upptäckte J. att Tuttu var 
blodig i ansiktet, högt upp pä kindbenen: hon hade 
blödt näsblod på Gubbero, och nu fick han ta sin andra 
lena näsduk, som han lyckligtvis hade med, och torka
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henne — själv var hon naturligtvis utan. — Det hände 
att Tuttu, till Agnes’ fasa, uppenbarade sig pä Avenyen 
eller Vasagatan utan vantar och halsduk, med ruvsigt 
hâr. Oingo de tillsammans pä gatan snupplade Tuttu, 
knuffades med de mötande o. s. v. Nanne förmanade: 
»gä ordentligt — gå som jag!» — varvid Tuttu satte 
näsan i vädret och gick tillgjort lik Nanne.

En dag gav jag Tuttu i uppdrag att köpa en flaska 
bläck, och efter en stund visade hon sig med otäcka 
svarta fläckar på kappa och vantar, men utan flaska. 
»Hur har du nu burit dig åt?» undrade jag. Jo, Tuttu 
hade spatserat i allsköns trevnad på Avenyen med flas
kan i handen, men så råkade hon tappa den, tog upp 
det trasiga paketet och slängde det in i en trädgård just 
som en herre kom ut ur sin port, och då råkade det 
komma några fläckar på kappan.

Hedvig rusade från det ena till det andra barnkrubba, 
sykurs, spelning, tennis, bjudningar hos vännerna, besök 
hos farmor — och J. sade: »julafton få vi väl ändå se 
dig, och kanske åtminstone en stund på juldagen?»

På julafton fick Nanne en nackspegel med denna vers: 
Nanne, må ni tro, har brådt: 
bjudning hon till Vise fått 
fram med kam och borste nu, 
klockan redan går på sju, 
och en timme — inte mera 
hon ju har att sig frisera. 
Nu på golvets slitna fläck 
Nanne står så glad och käck 
kammar, borstar, vrider, vänder, 
tar ett tag med båda händer 
ack, vad möda detta är — 
Tuttu säger: »kärt besvär!» 
(O den Tuttu — om hon bara 
ville med de andra vara!)



Nu är Nannes möda slut 
undrar hur hon tar sig ut!
Ja, jag ser — hur hon sig vänder 
framför spegeln, ljuset tänder, 
flyttar sig en liten bit, 
tittar så än hit, än dit, 
vill det ändå ej bli bra 
vad vill lilla Nanne ha?
Jo, en sak som kännes lätt, 
att ej handen tröttna hinner, 
och som blivit slipad rätt, 
att man inte ful sig finner 
Nanne lilla anar du 
vad du får av mamma nu?
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1905.

Denna vinter gjordes manga besök pä Kärrbogärde, 
och särskildt för J., som alltid var så jäktad, kän
des det godt att ibland få lämna staden och vila 

sin hjärna med omsorgerna för kor och grisar samt upp
friska sig med långa promenader i skog och mark.

Hedvig var den som allra trägnast ägnade sig åt landt- 
livet; åtminstone en gäng i veckan gav hon sig i väg så 
belåten för att stanna kvar över natten, och alltid togs 
notportföljen med. Musiken var alltjämt Hedvigs största 
intresse; övningen krävde minst tvä timmar om dagen 
och hon önskade ingenting högre än att få ett eget 
piano i sitt rum. Konserthuset invigdes denna tid och 
sedan gingo flickorna på konsert alla söndagar och ons
dagar. Dansen var för Hedvig lika rolig som någonsin, 
och ett nöje blev även för henne att medverka på Segel
sällskapets fest i Konserthuset, klädd som Carmen, samt 
på Skyttefesten, som spanska.

Agnes gick fortfarande i skolans fortsättningsklass, 
men fick komma med på danstillställningarna då och då. 
Hon utgöt sig i brev till gossarne om hur »gränslöst 
förtjusande roligt» hon hade — tänk att få dansa boston 
efter »Whisper, and 1 shall hear!»

Tuttu började ta pianolektioner för fru Morales, och 
snart spelade hon pas d’Espagne med sådan kläm att det 
var en lust att höra därpå.

Jag skrev till Carl: »lillan springer omkring överallt i 
rummen och gör så mycken odygd att man ej kan lämna 
henne ur sikte ett ögonblick. Är hon alldeles tyst kan
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man vara säker pâ att hon sprungit in i toiletterummet 
och häller på att tugga på pappas svamp, men eljes är 
det nog roligast att riva ner saker frän Tuttus hylla, och 
en påse med kulor är särskildt trevlig att tappa i golvet 
så att innehållet trillar ät alla håll.»

*

Vintern var ovanligt mild, och sedan vi flyttat ut till 
Kärrbogärde i mitten av april kände man att våren var 
kommen. Bäcken brusade, björkarna skiftade i violett 
och rundt lindarna växte crocus i gula ringar. Den som 
ej tycktes minst belåten att få bo på landet var lillan, 

som sprang omkring i de 
stora ljusa rummen. Så fort 
vädret ej var alltför ruskigt 
åkte hon i sin lilla gröna 
vagn, men när luften blev 
varmare spatserade hon, 
hjälpte »Assel» att bära 
vatten, tittade på hönsen 
och »uff» samt höll gärna 
till hos »Aggua» i köket. 
Detta skulle hon egentli
gen inte fä göra, men »hon 
får vad hon vill därför att 
hon är söt!» brukade Tatta 
förkunna, och när vi ibland 
ville att lillan skulle stanna 
hos oss pä terrassen för

Ja, 
att 
att

Selma och Birgit. manade Tatta: »di får inte 
vara stygga mot henne!» 

hon var för rar, den lilla Bibbi, och när hon kom för 
säga godnatt om kvällarna blev det att dela ut kyssar, 
niga, nicka, vinka med handen tills var och en äntli

gen fått sitt lystmäte.



Birgit fick ibland följa 
med när vi åkte till 
stationen, vilket var fas
ligt roligt, och alla kor, 
höns m. m. uppmärk
sammades behörigen. 
Pä hemvägen satt hon 
i J.:s knä och höll mig 
i ena handen, Agnes i 
den andra för att inte 
falla ur.

Bibbi blev synnerli
gen god vän med sin 
•illa mormor, som bodde 
hos oss några veckor; 
de gåvo sig ut på kor
tare spatserturer om 
eftermiddagarna samt 
underhöllo sig trevligt 
med varandra i terrass
hörnet, där mormor 
brukade sitta med sitt 
arbete. J. och Birgit.
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En gång, när jag åkte med Tuttu förbi Ekudden, ut
brast hon: »ack den som finge bo pä ett så stort ställe!» 
»Jaså, är Kärrbogärde för litet för dig?» Nej, men här 
finns ju så manga arbetare!» — Arbetarne — de voro 
hennes goda vänner och med dem sällskapade hon från 
Morgon till kväll. Jag hörde frän min balkong hennes 
glada skratt långt borta vid ladugården, där de höllo till; 
åt dem plockade hon nerfallna krusbär, och alltid ställdes 
det så med frukost och läxläsning att Tuttu var färdig



J/2 1 när arbetarne ätit mid
dag och hade en halvtimme 
ledig för att »leka». När 
jag anmärkte att Tuttus nag
lar ej voro rena invände 
hon: »sådan skall man vara 
om sommarn — arbetarne 
ha alltid svarta naglar.» - 
Obegripligt nog hörde Tuttu 
numera aldrig när gong- 
gongen ringde om kvällarna; 
det var dock dundrande 
signaler, Lovisa åstadkom i 
sin otålighet, och drängen 
Axel sade med rätta: »det 
klämtar!» Men jag fick för
klaring på saken dä J. en 
gång frågade Tuttu hur dags 
hon brukade lägga sig. »När 

det ringer första gången bryr jag mig inte om det, men 
andra gången går jag upp och tigger!» Att få henne i 
säng var ingen lätt sak, men en tröst var åtminstone att 
få läsa »medan Stina borstade håret;» ofta, när jag kom 
in, hade hon glömt sig kvar vid boken långt sedan den 
lilla hårsnärtan var färdig.

Det gick sällan en dag utan att Tuttu råkade ut för 
något olycksöde, och när hennes skrik och jämmer hör
des och ropet »var är mamma?» genljöd i huset, hop
pades jag bara att inte en pulsåder blivit avskuren. Allt 
som kunde klättras på skulle hon upp på, och allt som 
kunde klåfingras på skulle hon ha tag i; hon flängde 
omkring och föll omkull och fick skråmor och skrubbsår, 
så att det blev att tvätta med sublimat och plåstra om i 
oändlighet. »Kan du inte försöka att akta dig en liten 
smula?» undrade jag. Jag kan väl inte gå som en gam-
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mal tant häller!» Än hade hon rivit sig på en rostig 
spik högt uppe pä låret, än klämde hon fingret när hon 
skulle pumpa vatten till hästarna, än hade hon plötsligt 
fått några stora, otäcka bett på ryggen, så att det blev 
att kasta av kläderna i flygande fart. Men det värsta av 
allt var dock när Tuttu skulle binda rättarns Nils med 
Bessies koppel och fick tummen i låset så att nageln 
krossades. Hon måste fem gånger fara till doktor Strand
man samt gå med armen i band i flera veckor. Tuttu 
var numera aldrig synlig annat än vid måltiderna; var 
det vackert väder höll hon ihop med drängarne, och leg- 
nade det alltför svårt gick hon in till Larssons och hjälpte 
Ester att mala kaffe eller skala äpplen. Och så kom hon 
in medan vi sutto vid bordet, med sin smutsiga trasa 
om fingret — jag bad henne för all del genast byta om 
den. »Men detta är ju den rena trasan som jag sätter 
på mig när jag kommer in — den smutsiga har jag i 
fickan — se här!» Ja, nog var den smutsig!

Carl befann sig denna sommar på rundresa till en 
mängd bruk, jämte kamraterna vid bergsskolan, och berät
tade i sina brev om sura martin-ugnar och bessemer-verk. 
Han kom hem i början av augusti och hade några vec
kors ledighet innan beväringsexercisen på Tånga hed 
skulle börja.

Albert hade skrivit: »jag gnor på med aktie-registre
ring.» Nog kändes det skönt att bli ledig en tid, fa 
komma hem till Kärrbogärde och njuta en välförtjänt 
vila efter det trägna arbetet! Albert lämnade nu banken 
i Hälsingborg och ämnade på hösten se sig om efter en 
annan plats.

Vid sommarens slut blev det regnigt och kallt, havren 
for illa och knappt var tionde potatis var frisk, berättade 
Tuttu.

14



Tuttu och Birgit.
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Birgit fick en ganska svår luftrörskatarr och måste 
ligga i sängen, men att hålla henne stilla var minsann 
ingen lätt sak. Det var ett oupphörligt upp och ner, 
och rätt som det var fick man se en liten naken fot 
sticka rakt upp i vädret; så blev det att ordna filtar och 
lakan igen, men sedan ville Bibbi »sova på magen» och 
slutligen ville hon »bädda» själv. Jag föreslog henne att 
för ombytes skull sitta en stund i mitt knä, men fick till 
svar ett avböjande: »Bibbi hitta i hängen!» Aptiten var 
dålig, och var gång Selma syntes i dörren med matbric
kan lade Bibbi sig ögonblickligen ner och låtsades sova; 
hade man fått i henne ett par skedar mjölk sade hon 
»tack!» och vände ryggen till. För att förströ henne 
hämtade vi från staden Tuttus gamla bilderböcker, och 
så blev det igen att läsa sagan om den lilla, lilla gum
man som ropade »schas, katta!» och höra verserna

»och lönnelöv och lindelöv, 
det hade jag till tak»

och alla de andra 
jag tror att det ibland 
var femtio gånger om 
dagen jag läste dessa 
verser. Om jag någon 
gång lade mig på 
soffan för att vila en 
stund uppmanades 
jag: »mamma opp!» 
och även på natten, 
då Selma skötte om 
Bibbi, tiggde hon: 
»mamma opp!»

När Birgit sedan 
blev kry hade hon 
godt av att sola sig
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pâ terrassen, där syster Tuttu ofta tog henne om hand, 
°ch ibland buros kattungarna upp, vilket var ytterst 
intressant.

Tuttu. Birgit.
*

1

1 september måste Carl plötsligt avbryta sin exer- 
c*s på Tånga, emedan regementet befallts återvända till 
Kviberg, i avvaktan på eventuell order att tåga till norska 
gränsen för att kriga mot norrmännen. Denna order ute
blev lyckligtvis, och Carl kunde i godan ro fara ut till 
Kärrbogärde över söndagarna, tills han den 3 oktober 
Var fri helt och hållet från sin tjänstgöring. Den 1 novem- 
^er reste han till Stockholm för sina examina på Tek
niska Högskolan.

*
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J. var pâ sommaren upptagen av valmöten och poli
tiska diskussioner, tills riksdagsmannavalet gick av sta
peln den 15 september och han blev vald till ledamot 
av Andra kammaren, som medlem av liberala samlings
partiet.

I början av oktober bröt Albert upp och flyttade till 
Halmstad, där han fått plats på Göteborgs bank. Han 
skrev: »Halmstad ser ut att vara en trevlig liten stad där 
man godt kan trivas, vilket jag också gör synnerligen väl.»

*

Kärrbogärde-séjouren fick en orolig avslutning, i det 
att Tuttu blev sjuk och måste ligga till sängs i flera 
repriser. Det värsta var att hålla henne med böcker, ty 
trots alla av mig föreskrivna pauser och vilostunder hann 
hon med ett helt bibliotek: Gösta Berlings saga, Fritz 
Reuters berättelser och mycket annat. Hon hade flyttat 
in i min sängkammare och jag sade en dag: »tänk vad 
du är lycklig som får ligga i ett så stort och ljust rum!» 
»Vad gör det om rummet är litet och mörkt,» tyckte 
Tuttu, »bara man får läsa så mycket man vill!»

Den oktober-dag vi flyttade in var det snöyra på mor
gonen och dammen vid Ingared låg frusen.

Hedvig och Agnes började på hösten läsa konsthisto
ria för kandidat Marcus tillsammans med några andra 
flickor; de ägnade sig även åt sin musik som vanligt 
och spelade å-quatre-mains: »Kvarnen vid bäcken».

1 december måste Birgit ligga till sängs ganska länge, 
då hon numera förkylde sig av minsta anledning och 
fick envisa luftrörskatarrer.
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1906.

Detta år började J. sin verksamhet som riksdagsman; 
politiken blev ett av hans livs stora intressen, 
och många och starka voro de intryck han mot

tog, från den stund han första gången inträdde i pleni
salen och där tog sin plats.

För mig och barnen var det intressant att få del av 
vad som tilldrog sig i Stockholm och att höra J. berätta 
°rn alla de framstående personligheter han lärde känna: 
Staaff och de övriga statsråden, professorer, bönder och 
andra. En strävsam tid var det dock, och när de hetsiga 
debatterna i rösträttsfrågan pågingo kunde plena räcka 
från 11 till */a 5 och sedan från 7 till 3 på natten, var
jämte J. var medlem av femte tillfälliga utskottet. Utom 
riksdagen var det mycket som upptog honom, ty han 
följde arbetet hemma på kontoret och avgjorde viktiga 
frågor. Var morgon 3/i 10 var telefonsamtal beställt med 
Ekman & C:o för hela riksdagstiden, och dessutom av
handlades och uppgjordes många affärer i Stockholm. 
J- hade även sina bolagsstämmor som vanligt samt gjorde 
fäta resor ner till Göteborg för en del styrelse-samman
träden — men också ibland för att på en dag eller två 
v'ia ut på Kärrbogärde i familjens sköte.

*
Sedan Carl föregående höst avslutat sina examina stod 

han vid det mål, han utstakat för sig som liten gosse 
tonan han ännu kunde tala rent: han var färdig att börja 
arbeta på »kantoret», att »göra det som pappa gör.»
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Och detta blev till glädje både för honom själv och för J. 
Hedvig fick pä nyåret roa sig med en del baler 

bl. a. Amaranten, där hon var häroldinna tillsammans 
med sin vän Gertrud Magnus och reste sedan upp 
till Stockholm för att bo hos sin pappa på hotell Kron
prinsen större delen av vintern. Hon var som vanligt 
med om en mängd företag, fick bese sig i Upsala, gjorde 
långa promenader i Djurgården med sina vänner och 
var uppe i riksdagen: »pappa talade med glans!» På 
nöjen var ingen brist, och Hedvig skrev till slut: »det 
är kanske tid på att komma hem och göra litet nytta 
innan man blivit alltför omöjlig. — — Visst gläder jag 
mig mycket att få komma hem till er alla och få flytta 
ut till Kärrbogärde, men jag har så roligt här att jag 
riktigt tycker det är svårt att fara härifrån —- det är 
kanske rysligt, men det är så.-------Stockholm är för
tjusande!»

Agnes tog lektioner och var för resten upptagen av 
ridklubb, bostonklubb och tennisklubb — hon dansade 
mycket och hade alltid lika förtjusande roligt som Hedvig 
haft på alla baler. Så fick också hon fara upp till Stock
holm på tre veckors tid, och flickorna roade sig bra till
sammans, kommo sent i säng alla kvällar, men visste att 
ta skadan igen om morgnarna. J. såg aldrig en skymt av 
dem innan han gick ut; det hände till och med att de 
väcktes av telefon vid 11-tiden och sedan somnade på 
nytt. »De sova i regeln 12 timmar,» skrev J. Ja, visst 
var det trevligt där uppe, tyckte Agnes när hon kom 
hem, »men mer än tre veckor skulle jag aldrig vilja bo 
i Stockholm, det är en så lagom tid att vara hemifrån.»

Nog var jag glad när omsider båda mina flickor voro 
hemma igen och det inte längre blev att bara roa sig, utan 
de fingo komma i farten med att hjälpa mamma i stället.

Tuttu låg i toilette-rummet medan J. var borta; där triv
des hon förträffligt, och för mig var det ett stort lugn
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att ha henne i närheten. Jag hörde om morgnarna hur 
hon skuttade och levde i pappas sköna soffa, och så var 
hon inne hos mig oräkneliga gånger under påklädningens 
olika stadier. Om kvällarna, sedan Tuttu lagt sig, satt 
jag vid hennes säng och »läste roligt», d. v. s. om Grek
land eller Rom.

Tuttu var ytterst intresserad av spelnjngen, och kon
serterna utgjorde hennes största nöje. Men systrarna 
funno det inte alltid odelat roligt att ha Tuttu med, ty 
hon hade svårt att vara stilla och ordentlig; tusen saker 
distraherade henne, och inte försummade hon häller att 
meddela sina iakttagelser och reflektioner, med alltför 
hörbar stämma. »En, två, tre» — räknade Tuttu en 
söndagseftermiddag »tre löjtnanter äro här i kväll, 
Nanne!» Vid denna tid fick Tuttu en ny liten vän, 
nämligen Maud Seaton. Flickorna Ewert och Ragna 
kommo numera tidtals till oss för läsningen, och Elsa 
och Ebba funno detta förskräckligt roligt, men att läsa 
hos dem var ett »straff.»

*

Birgit höll sig tämligen kry och kunde vara nere i 
rummen med oss. Någon gång fick hon åka med mig 

till Gubbero och hälsa på farmor och »Abrielle» 
de andra barnens »tant Gabrielle» — och det var alltid 
fasligt intressant att stå och titta på hur kanariefågeln 
ute i balkongrummet hoppade på sin pinne och höra 
gökklockan gala, och roligt även att leka med Tony, 
farmors lilla söta vita pudel.

Jag saknade att inte ha en liten Kerstin också för Birgit, 
ty hon fick ju mest roa sig på egen hand, med dockorna 
°ch sina många olika lägglådor, men ibland kom kusin 
Astrid hem på en dag, till Birgits stora glädje. De togo 
varandra i hand och nego, och Bibbi var så beskyddande
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Birgit och H.

och vänlig, lade armen om Astrids liv och såg till att 
alla hälsade på henne. Ibland fick Bibbi gå in till flic
korna när de läste och blev särdeles god vän med 
»Höketelius» — fröken Westelius — satt i hennes knä 
och tyckte: »den lilla Ebba ä’ så söt alla ä’ söta!» 
Flickorna Ewert fingo ett porträtt av lillan, men första 
kvällen kommo de i slagsmål om vem som skulle få ha 
det bredvid sig och det bestämdes att de skulle tura om.

Bibbi höll sig alltid hälst till mig och var ej svår att 
sysselsätta. »Bibbi inte hänga mycke’ när mamma ’kiver 
till Bibbis pappa,» lovade hon — »bara lite.» Var det
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fråga om att hjälpa henne eller annars något riktigt öm
mande var i fråga, kallade hon sig ej Bibbi, utan »mam
mas lilla kicka.» »Mamma får inte resa från sin lilla 
kicka,» hette det, eller: »mammas lilla kicka sitter på det 
kalla golvet.»

När J. kom hem voro han och Bibbi alltid de bästa 
vänner. Om morgnarna stod hon utanför dörren till 
toiletterummet och ropade: »pappa, öppna för Birgit 
Ingeborg!» och sedan blev det att hjälpa honom att kläda 
sig, liksom hennes systrar fått göra när de voro små. 
När han gått till kontoret ville hon ringa upp i telefon, 
satte luren för örat och ropade: »hallå, pappa, kom hem 
genast, Bibbi längtar, adjö, pappa!»

Det hade nog händt ibland att Nanne och Tuttu varit 
en liten smula som hund och katt, och inte var Tuttu 
häller precis idel solsken när Bibbi var besvärlig, som 
hon tyckte. En tid var Tuttu ivrigt upptagen av sina 
påskbrev alla i familjen skulle ju presentas med kä
ringar som foro till Blåkulla —, men upprepade gånger 
kom hon till mig, med fasa målad i sitt ansikte, och 
berättade att lillan kluttrade på alla breven så fort de 
voro färdiga. Detta var ju upprörande, och Tuttu fick 
tillåtelse att flytta ner sitt lilla bord i biblioteket och sitta 
där och måla i allsköns lugn — nu blev det också ett 
slaskande som alls inte var i Lovisas smak.

*

Fram mot vårsidan, när dagarna började bli långa, var 
det skönt att ibland komma ut till Kärrbogärde. 1 slutet 
av mars foro Agnes och jag dit en morgon; det var 
ännu vinter, snön låg kvar i skogen, isen hade ej hunnit 
smälta, och när det knakade i den trängde underliga, 
dova ljud till våra öron — det lät som om en jätte stönat 
°ch jämrat sig. Ekar och lindar stodo höga och impo-



Hiwi
g£w| H U#l’s ■

'' * Äüh
/s^clIA

218



219

nerande, allt var stilla och lugnt och en stark känsla av 
naturens majestät trängde sig på oss. När vi gåvo oss 
av pä kvällen var det ännu dager, sjön låg orörlig med 
sitt mörka vatten och vid Ingared slog en frisk doft av 
fuktig jord oss till mötes. Hur tacksam man kände sig, 
sådana dagar som dessa, att hava ett Kärrbogärde att 
komma till!

J. kom hem till påsk och alla samlades på Kärrbogärde.
Lillan var ju knappt mer än 2l/a år ännu, men vi funno 

att minnet av föregående sommars erfarenheter till någon 
del bevarades i hennes hjärna; så t. ex. kom hon ihåg 
att Tuttu plägat hoppa och skutta i soffan i hennes rum 
och att hon själv bott en tid i ett annat rum än det som 
sedan blev hennes.

Birgit höll sig kry, och Selma hoppades att Elsa icke 
skulle vara så där orimligt märkvärdig detta år och all
deles komma Birgit på skam — men Elsa hade alltjämt 
samma förunderliga aptit, åt raps och råa rovor, tiggde 
Olaus om potatis som kokats åt grisarna och stoppade 
munnen full med sand som vanligt.

Vi hade numera ett litet växthus, och Larsson hade 
under vinterns lopp skickat tulpaner och liljekonvaljer 
både till villan i allén och till hotell Kronprinsen.

Efter helgen stannade jag kvar på Kärrbogärde med 
alla fyra flickorna, men Hedvig och Agnes fingo i slutet 
av april fara in till staden för att vara med om ryttar- 
festen och därmed förenade nöjen. De kommo hem 
alldeles strålande förtjusta över dessa härliga dagar — det 
hade varit så där »gräsligt» roligt som ju betecknar det 
allra högsta stadiet, ja »ett minne för livet.»

Tuttu läste för mig och var för resten ute hela dagarna, 
körde Roland till stationen för att hämta posten samt 
hjälpte till att plocka sten nere på åkern.
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Maj månad blev ovanligt sommarlik — det var den 
varmaste maj sedan 1859, stod det i tidningarna men 
de sista dagarna fingo vi på en gång full vinter, ända 
till 5 graders frost tre nätter å rad, så att en mängd 
jordgubbsblommor föllo av. Birgit spatserade med Selma 
i solskenet nere på bryggan, och detta var särdeles be
hagligt, »men Tatta får inte kasta pappas lilla gumma
gumma i sjön!»

Utsikt över sjön.

H
* .i 

I* ' -, * 
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Jag skrev till Carl: »lillan är det lydigaste, beskedligaste 
lilla lam man kan tänka sig; jag har nu börjat fotografera 
henne och hon står i vad ställning som hälst hur länge 
som hälst — ett riktigt mönster-fotograferingssubjekt!»

Sedan blev det kallt igen och Birgit fick en ganska 
häftig förkylning som höll henne i sängen, i flera repri
ser, i mer än tre veckor. Det var svårt att underhålla 
henne och få tiden att gå, och varmt och mödosamt blev 
det också. Vi hämtade igen böcker från staden och läste
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från morgon till kväll om fru Kajsa Rulta, »femton skräddare 
väga ett pund» och alla de roliga verserna i »Gamle mor
far och hans snälla barnbarn». När vi kommo till denna:

»min käraste fru, ni är verkligen led,
ni pratat sä mycket att mun gått pä sned» 

visste jag alltid att lillan skulle se på mig och fråga: »hur 
har den gått?» och då var det meningen att jag skulle 
dra munnen hemskt på sned. Men tiden blev ofta lång 
och lillan tiggde: »Bibbi vill komma opp och gå på sina 
små ben!» När hon omsider kom upp ville de små 
benen knappt bära henne och aptiten hade blivit klen 
efter allt medicinerande. Hon fick vara ute endast när 
vädret kändes riktigt varmt och vackert; annars var det att 
stå i fönstret och titta på oss andra, och när jag satte mig 
i vagnen för att åka ner till stationen knackade Bibbi på 
rutan och ropade: »vänd om sej, mamma, vänd om sej!»

*

Det väntades grisar 
fram i maj och Tuttu 
önskade: »måtte det 
bara inte bli på min 
födelsedag — det 
bleve för mycket ro
ligt på en gång!» 
När J. kommit hem 
från riksdagen gällde 
bans och Bibbis för
sta promenad om 
eftermiddagarna alltid 
grishuset, sedan Tat- 
ta försiktigtvis ställt 
om att hickan blivit 
stängd så att det inte 
skulle dra på Bibbi. Vid grishuset.
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Det var uppgjort att Hedvig och Agnes skulle fä var 
sitt litet trädgårdsland att själva sköta, och i många dagar 
var knappt tal om annat än om alla de frön som nu 
skulle skaffas. Hedvig köpte rosenbuskar i staden och 
lät ej avskräcka sig av Larssons olycksprofetia att det 
kanske skulle komma upp potatis i landet, ty förra året 
hade där odlats sädan. Jag spatserade dit ner om kväl
larna för att se vad som var gjort; Larsson låg på marken 
i Nannes land och planterade av alla krafter, och jag 
frågade: »var det inte ni som skulle arbeta?» men fick 
till svar: »jag står ju bredvid hela tiden och säger hur 
han skall göra!»

J. och jag firade vårt silverbröllop den 4 juni; det var 
en strålande vacker dag, alla barnen voro hemma och 
släkten hade samlats på Kärrbogärde.

I början av juli voro J. och Hedvig pä utställningen i 
Norrköping några dagar samt gästade Axel Ekmans på 
Mo gård och ett par andra egendomar.

Tuttu höll sig kry hela denna sommar, men var yr 
och besvärlig som vanligt och satte rovor med ett brak 
så att man undrade om stolar och bord gått i kras. 
Några allvarsamma olycksöden råkade hon dock ej ut 
för; blott en enda gång hörde jag det förskräckliga skrik 
som förra sommaren så ofta kommit hjärtat att stanna 
på mig: hon hade slagit sitt knä så att man riktigt mådde 
illa av att se på det, och att få tvätta bort smutsen och 
blodet med bomull och sublimat var ej lätt. Tuttu ropade 
ideligen: »se inte på det rör det inte tala inte om 
det - det kväljer mig!»

Och ett missöde, som kunnat sluta illa, var när Tuttu 
utsett vår granne Brunanders gård för sina hemsökelser 
och klättrat upp på hans ränne; där fanns ett hål i gol
vet och Tuttu ramlade ner mitt bland alla korna. Hon 
tog ingen skada den gången och därför var det häller 
inte av henne själv jag fick veta vad som händt.
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Allt vad som uträttades på Kärrbogärde hade Tuttu 
reda på och allt skulle hon vara med om: hon gick med 
kaffe till dem som sköljde kläder nere vid sjön, var uppe 
' »folkets hus» och hjälpte Ester att laga middagen, åkte 
med Rydqvist, den nye rättaren, till stationen efter torv- 
mullspudrett samt sprang med en piska och hjälpte Olaus 
att mota in korna om kvällarna. Och alltid skulle Tuttu 
följa med när J. gick ut för att »tala», d. v. s. rådpläga 
med Rydqvist och Larsson.

*

Albert hade i Halmstad ett godt och vänligt hem hos 
familjen Afzelius. Han berättade om sina företag och 
vandringar — så t. ex.: »i söndags var jag på berget 
och plockade de första liljekonvaljerna som jag nu har 
Pä bordet, och de dofta härligt. Dessutom har jag några 
tulpaner och en krukväxt, vilket är mycket trevligt och 
aldrig bör saknas.» 1 början av juni fick Albert ett par 
veckors tjänstledighet, kom först till Kärrbogärde och 
gjorde sedan en liten rundtur i Dalarne.

Carl, som hela våren varit ute blott över söndagarna, 
kom numera ut alla dagar.

*

Bl. a. besökande denna sommar var en person som i 
hög grad intresserade flickorna, nämligen en ung lord 
Lytton, son till förre vice-konungen av Indien och son
son till författaren lord Bulwer. Och han såg ut som 
°m han kommit direkt ur en av farfaderns romaner: blek, 
svartlockig, med rena, vackra drag. Han hade rest till 
Qöteborg för att studera Oöteborgs-systemet, vilket han 
arbetade på att få infört i England.

*
En dag i början av augusti hade vi ungdomsfest för 

ett förlovat par: Ellen Nordenfelt och löjtnant v. Sydow.
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vinkande och hälsande, varefter Hedvigs marskalk och 
två av hans vänner, löjtnant Montgomery och Gustaf 
Klingspor, stego ur. Man pratade en stund, så gingo 
några av sällskapet in, andra ämnade bada, men Hedvig

Vi åto middag — 25 personer vid ett hästskobord 
under den stora linden, och efteråt blev det omsider litet 
dans. Under de långa pauserna såg man det ena paret 
efter det andra uppsöka fridfulla platser i det gröna 
det liksom låg kärlek i luften denna kväll, sade jag till 
J., där vi spatserade omkring tillsammans och knappt 
visste vart vi skulle ta vägen, för att inte se ut som om 
vi ämnade göra iakttagelser. Hedvig skulle vara tärna 
på bröllopet och till hennes marskalk var utsedd löjt
nanten greve Piper från Ystad.

Den dag Hedvig och Agnes kommit hem från festlig
heterna vid Jonsered — fingo vi se en automobil lysa 
vit nere på landsvägen; den körde upp och det blev ett

Claes och Hedvig.
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och Claes Piper spatserade den långa gången ner i träd
gården det är inte så lätt att i ett nu försvinna obe
märkt på Kärrbogärde. Denna dag — den 6 augusti 
blevo Hedvig och Claes förlovade, och det var under 
allmän glädje deras skål dracks vid middagsbordet.
Hedvigs mormor skrev till mig sedan hon längre fram

Claes och Hedvig.

gjort Claes’ bekantskap i Stockholm : »jag är glad att 
kunna säga hur mycket jag tyckte om honom. Hans 
hela väsen bär prägeln av en så god och ren person
lighet, och det är just en man som jag tycker man med 
trygghet kan lämna sin dotter till. Han gör ett så behag
ligt intryck med sitt goda leende och den friska, vackra 
munnen.»

Lillan talade i början om »farbro’n», men snart var det 
bara naturligt att »Kas och Havick» alltid hörde ihop. 
Lör Tuttu var det hela tiden ingenting annat än »han» 
»inte vågar jag säga Claes — usch då!» Hon hade 
naturligtvis ögon och öron där man minst väntade att 
hon skulle ha dem, och nu fanns ju ett nytt, intressant
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fält för hennes iakttagelser. »Vad skrattar du åt?» frå
gade jag när hon satt och fnissade för sig själv. »De 
sitta så skojigt tillsammans där nere!»

Den 13 augusti eklaterades förlovningen och Claes 
bodde en tid på Kärrbogärde. En vecka senare hade vi 
middag för de nyförlovade och sedan blev det allmänt 
uppbrott. J. och Agnes skulle göra en resa till Berlin 
och på Rhen, och endast Hedvig stannade hemma hos 
mig och de båda småflickorna. Vi hade en skön tid, vi 
fyra tillsammans, och sutto i gräset och solade oss om 
eftermiddagarna. »Jackie betar,» tyckte lillan, när Hed
vigs nya hund åt gräs. »Kanske Bibbi också kan beta?» 
föreslog Hedvig. »Nej, Bibbi har ingen svans!»

*

Albert hade under sommarens lopp varit hemma då 
och då över en söndag; för resten arbetade han träget 
på sin bank och for om eftermiddagarna ut till landet. 
»Afzelius’ ha märkvärdigt vackra rosor,» berättade han 
och en annan gång: »brukar för var gång jag kommer 
in från landet ta med en del blommor och sätta på mitt 
rum; fick denna gång luktärter och ljung.»

I september lämnade Albert Halmstad och kom till 
Kärrbogärde på några dagar innan han skulle fara till 
Rouen för att studera franska språket. Det var roligt 
att en gång — och troligen den sista på länge — se 
alla barnen samlade.

I oktober, sedan vi voro inflyttade, for Hedvig till Skåne, 
där hon gästade Claes’ faster, friherrinnan Hochschild 
på Bellinga, och gjorde bekantskap med åtskilliga andra 
av hans släktingar. Sedan reste hon med hans syster 
och svåger, Cederströms, till Wiesbaden där hon skulle 
genomgå en brunnskur.



Carl, Agnes, Tuttu, Birgit, J., Hedvig och Albert.
(“Det var roligt att en gång — och troligen den sista på länge — se alla barnen samlade.“)
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Tuttu och Birgit voro denna tid sjuka och i sängen 
omväxlande, ibland båda pä en gäng. Agnes levde helt 
stilla och enformigt och klagade: »jag har inte sett mer 
än en löjtnant på sex veckor!»

I början av december reste J. till Wiesbaden för att 
hämta Hedvig; på hemvägen stannade de några dagar hos 
Coyets på Torup, där Claes bodde vid denna tid, såsom 
konvalescent efter genomgången blindtarmsoperation.

*

Birgits katarrer kommo numera allt tätare, ofta utan 
att man kunde utfundera någon anledning till att hon 
förkylt sig, och ju mer hon satt i sängen, dess ömtå
ligare blev hon efteråt. Det var prövande för den stac
kars lilla flickan att så ofta vara sjuk; blek och mager 
var hon och armar och ben voro smala som stickor.

När Birgit var kry satt hon med oss vid bordet om 
middagarna, och fastän hon ätit förut lät hon sig maten 
väl smaka. En gäng, när hon infann sig först vid efter
rätten, satte Tuttu fram en stol, men då blev det en grät: 
inte fick Tuttu sätta fram stolen vem som hälst, bara 
inte Tuttu! Vi satte stolen tillbaka och jag förklarade 
att ingen skulle få sätta fram den igen, men om lillan 
bad riktigt vackert så kanske Tuttu gjorde det en gäng 
till. »Får jag låna mammas näsduk så att jag kan torka 
bort tårarna först?» - och så vände Bibbi sig helt vän
ligt till Tuttu och bad: »kanse Tuttu vill vara ’näll och 
sätta fram ’tolen?» — Efter middagen brukade jag en 
stund vila på soffan i biblioteket; lillan lekte att jag var 
Bibbi och själv var hon Tatta, satt bredvid mig pä en 
stol och höll mig i handen. »Sov nu, min lilla älskade 
’katt, sov nu,» hette det gång pä gång — »pip inte när 
Tatta går!» Sedan Birgit gjort sig i ordning till nat
ten hörde det till att pappa skulle komma upp och 
»hysta» henne i sängen.
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Tuttu hade denna höst ytterst livade »symöten» med 
Elsa och Ebba. J. kallade dem springmöten, ty flickorna 
gjorde knappt annat än sprungo upp och ner i trappan 
och upphävde riktiga indiantjut.

Tuttu och Ebba, som voro mest jämnåriga, höllo alltid 
ihop; voro de skilda åt skrevo de till varandra, och ett 
av Ebbas brev undertecknades: »din eviga vän snoken.»

En eftermiddag var jag med flickorna i bodar och köpte 
julklappar. Tuttu klåfingrade som vanligt på allting och 
hos Nordmarks flög ett bläckhorn av glas över disken, 
men fångades i flykten av herrn som expedierade oss; 
så foro vi till Litografiska bolaget, och där gjorde Tuttu 
sina undersökningar med den påföljd att rätt som det 
var hördes ett väldigt kras och en massa porslinsbitar 
lågo på golvet. Vad föremålet i livstiden varit fick jag 
aldrig klart för mig, men var glad att inte behöva betala 
mera än 1:25.

Vid jul var Claes hos oss, men Albert kunde ej kom
ma hem. Vi gladdes hela tiden med goda brev; han 
var nöjd med sin inackordering, men skrev: »bara man 
ej alltför mycket behöver hålla mesdames sällskap, utan 
får andra nöjen dessutom, skulle ej skada.»

Han besåg flitigt muséer och andra sevärdheter samt 
författade, på J.:s begäran, en utförlig skildring av Rouen.

1907.

På nyåret förkylde Birgit sig och måste ligga i sexton 
dagar. Hon höll sin lilla heta hand i min, tittade 
upp emellanåt och viskade: »mamma är bäst!»

De äldre barnen hade som vanligt sina företag under 
helgen, och Agnes togs in i Amaranten av löjtnant Mont 
gomery.
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J. måste denna vinter vara vid riksdagen utan sina flic
kor, men kom hem emellanåt och hälsade på. Vi upp- 
togos numera av tillrustningar för Hedvigs bröllop, som 
firades den 20 februari hemma hos oss, vackert och hög
tidligt, i den med växter dekorerade salongen. Många 
resande hade infunnit sig: Gustaf och Ellen Richert, 
de flesta av Claes’ syskon — hans syster Ulla bodde hos 
oss - samt åtskilliga av hans vänner. På kvällen reste 
de nygifta till Italien, och det kändes en underlig tomhet 
vid tanken på att lilla Hedvig nu lämnat föräldrahemmet.

Claes och Tuttu voro alltid synnerligen goda vänner, 
och i ett av mina brev till Hedvig berättades: »Tuttu 
visade mig nu att hon satt Claes’ porträtt i sitt guld
hjärta.»

Några dagar efter bröllopet reste Agnes till Oxford, 
där hon skulle stanna ett halvt år. Birgit frågade en 
dag: »vad heter Nannes fästman? Var är han?»

Väl för mig att tre av barnen voro hemma! Carl var 
mig till trevnad och hjälp och stod mycket väl hos 
sina systrar, ehuru Birgit anmärkte, i en lätt beklagande 
ton: »Carl, han är inte vacker, han!» - Tuttu lade som 
vanligt beslag på uppmärksamheten, och inte kunde jag 
häller känna mig ensam när lillan klättrade upp i mitt knä, 
lutade sin lilla kind mot min och frågade: »ska’ vi vara 
goda vänner idag med?» När J. var hemma några dagar 
gladde Birgit honom med den försäkran att hon aldrig 
ville gifta sig »vem skulle då hjälpa pappa att k’ä sej!»

Birgit liknade Hedvig som liten, både till sin yttre och 
inre människa, och även hon var svag för fina kläder 
samt nogräknad med sig själv och andra. Hennes stora 
prövning i livet var att nödgas begagna förkläde. Voro 
hon och Tatta på egen hand så klarade hon saken utan 
svårighet, men när jag uttalade hennes dom, tog hon 
på sig en resignerad min och drog av det vita hårban
det och skärpet samt tog av broschen — allt detta var
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för fint ihop med förklädet, skulle man förstå och 
ändå medgav jag att det blev »förkläde med krus på,» 
som hon bedt om.

*

Agnes bodde i Oxford hos fyra medelålders katolska 
misser tillsammans med en liten tysk katolik, Paula 
Schmidt, som blev hennes mycket goda vän och själs
frände: »Paula är lika förtjust i kaffe med dopp som 
jag och vi ha samma favoritchoklad,» hette det i ett av 
Agnes’ brev. En tid senare skrev hon: »till min stora 
förvåning trivs jag här mycket bra och än så länge kän
ner jag ingen svårare hemlängtan. Jag förstår ibland 
inte vad de säga till mig, men då säger jag »yes» och 
ibland stirra de på mig och fråga » really?»

*

Birgit var sjuk flera gånger under vintern, och att ta 
henne utom dörren kunde aldrig bli tal om. 1 början 
av april fick den lilla stackaren en katarr med feber som 
höll henne i sängen flera veckor; den utbredde sig så 
att ett par fläckar på lungorna blevo inflammerade, och 
det var svårt att se henne ligga och flämta utan att få 
ro vare sig natt eller dag.

Vid denna tid anträdde Carl en långresa — gav sig ut 
på »det stora, vilda havet», som han brukat kalla det 
när han var liten, och for till Amerika. Det var meningen 
att han först skulle resa omkring med firmans agent för 
att sätta sig in i affärerna och därefter bege sig på en 
studieresa till Japan och Kina.

Det blev tomt i hemmet, och man kände sig ängslig 
vid tanken på hur mycket som kunde hända innan var 
gosse kom hem igen.
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I ett av Agnes’ brev till Carl hette det: »det är rys
ligt roligt att skriva till en annan världsdel; det har jag 
inte gjort förr.»

En vecka sedan Carl lämnat oss dog barnens avhållna 
farmor vid 83 års ålder, och det kära gamla hemmet på 
Gubbero skulle bliva dem en stor saknad. Hedvig, som 
efter den långa bröllopsresan kommit till sitt hem i Ystad 
samma dag farmor dog, reste till begravningen och var 
hos oss fyra dagar.

*

1 mitten av maj flyttade jag till Kärrbogärde med Tuttu 
och Birgit, och vi voro detta år ännu gladare än vanligt 
att få komma dit, då ingen av familjen var kvar i staden 
och våren var så långt framskriden. När vi kommit upp 
i våra rum tittade Birgit ut genom sängkammarfönstret, 
åt backen till, och frågade: »vad ser man?» Det var den 
nya lekstugans röda väggar som skymtade fram där uppe, 
och sedan man väl för tjugonde gången berättat att det 
var lekstugan tilläde Birgit med eftertryck: »m/7? lek
stuga!» — vilket genast framkallade energiska protester 
från Tuttus sida. Ett efterlängtat nöje var att få komma 
dit upp och göra allting i ordning: städa i de små skän
karna som förut stått i lekstugan på Styrsö, sätta vaser 
på hyllorna, spika upp tavlor o. s. v., och sedan hade 
vi vår tillvaro där en stor del av dagen. Men snart tog 
glädjen slut: det vackra vädret efterträddes av kyla och 
rusk — det till och med snöade ett par dagar i slutet 
av maj, så att jordgubbarna delvis fröso bort, liksom 
föregående år. Tuttu fick ondt i halsen och Birgit hosta 
och båda måste hällas i sängen; Tuttu flyttade som van
ligt in i sängkammaren för att vara hos mig, även hon. 
Nu som alltid slukade hon den ena boken efter den 
andra och roade sig för resten med att lägga patience;



Birgits hand.
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Birgit.

hur tidigt man än kom in pä morgonen satt Tuttu i sin 
säng med brickan i knäet och alla korten uppradade. 
Vi skaffade en patiencebok och snart kunde hon 22 pa- 
tiencer: »Dygdeförbundet», »Seseman» och vad de allt 
hette. — Birgit skulle inte vara sämre och lade patience, 
hon också; vi roade oss även med att svälta räv i oänd
lighet, och Birgit hade väl reda pä »spader knicken» och 
de andra korten.
des en dag.

Även det ädla spe
let skrapnos utgjorde 
en spännande syssel
sättning, och vi för- 
drevo tiden med rit
ning, varjämte Birgit 
hade sina dockor och 
bilderböcker — men 
en av de allra käraste 
leksakerna var haren, 
som pappa köpt i 
England och som 
Birgit alltid skulle ha 
med sig ner på ter
rassen, när hon fick 
komma ut igen. Det 
var märkvärdigt att 
se hur Birgit tog sig 
' Kärrbogärde-luften, 
och hennes aptit, som 
förut varit klen, blev 
Pâ en gäng alldeles 
storartad — vi rent av 
häpnade över dessa 
väldiga portioner vetegröt med katrinplommon »russin
gröt» — som Birgit kallade den.

»Spader dam skall vinna!» förkunna-

v
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Hedvigs brev präglades av den mest förnöjda stämning: 
»Ystad är en stad som alla gärna komma till och trivas 
i; människorna äro de snällaste människor man kunde 
räka på. — — Det är som att börja ett alldeles nytt 
liv — en ny ställning, pä en ny plats, bland främmande 
människor men det är något tjusande i detta.» Allt 
emellanåt gästades släktingar och vänner på landet, och 
Hedvig fann det intressant att se de vackra gamla ställena.

*

J. hade haft en arbetsam vinter i Stockholm, men 
också en tid av det största intresse, ty rösträttsfrågan 
blev äntligen löst — »det var stora och minnesrika dagar,» 
skrev han.

Denna sommar var J. mer än vanligt upptagen av sina 
resor på 2 à 3 dagar. Det var bolagsstämmor i Stock
holm, Örebro, Motala, på Finspong och i Sundsvall, och 
på försommaren åkte jag fem gånger till Alingsås för att 
möta honom.

Det regnade långa tider varenda dag från morgon till 
kväll, ja hela dygnet rundt — och alla möjliga sorters 
regn var det, från det milda, fina duggregnet till stört
skurarna som piskade på rutorna och sopade bort sanden 
från gångarna i trädgården. Man läste snart sagt alla 
dagar i tidningarna om skyfall och översvämningar och 
häftiga åskväder — det var ett verkligt elementernas 
uppror, och jag hade svårt att besvara Bibbis fråga: »när 
blir det inte regn?» Men om det någon gång klarnat 
och solen sken kände man sig överraskad och tacksam 
och undrade vad som kunde vara meningen. Den var
maste trakt i Europa var norr om polcirkeln, stod det 
i tidningen, och en sådan sommar som denna hade man 
ej haft i Sverige på sextio år; en dag förekom det lägsta 
barometerstånd som någonsin iakttagits i Göteborg
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711 mm. Och ändå läste vi i tidningen att det bara var 
»spridda skurar i västra Sverige — regn i Norrland» - 
hur skulle det ej regna i Norrland! och att man hade 
att vänta »efter hand mera regn i västra Sverige.»

Jordgubbarna kommo två veckor senare än vanligt och 
sedan var det massor av kart som aldrig mognade. Vi 
levde som om det varit vinter och tyckte oss alldeles ha 
gått miste om vår sommar man hade ju nästan glömt 
av hur solen såg ut, och inga bin surrade, inga vita 
fjärilar fladdrade över blomster-rabatterna, lindarna doftade 
ej och själva flugorna voro tröga och dåsiga.

Vid midsommar band Selma en liten majstång till Bibbi, 
vilken fick sin plats på gräsplanen vid den krokiga linden, 
men vädret var naturligtvis så ruskigt att Birgit icke 
kunde komma ut och dansa, och Roland skyggade var 
gång han gick förbi.

I början av juli fingo vi till vår glädje hem Agnes. 
Fram i månaden reste J. och hon till Ystads Saltsjöbaden 
för att hälsa på Hedvig och Claes, som där hyrt en villa 
för sommaren. Sedan besågs utställningen i Lund, varpå 
Agnes besökte sin vän och läskamrat Hedvig Follin på 
Pålsjö. Jag hade haft ett träget göra alltsedan vintern 
med att skriva till alla barnen, och J. hittade på att jag 
skulle begagna en bok med tunna blad och blåpapper 
emellan; skrev jag då med ett glasstift fick jag tre kopior 
På en gång, för alla tre barnen i utlandet.

Vi hade numera i huset en hund som Agnes fått av 
Claes, en liten tax som kallades Herman. Hans mest 
betecknande karaktärsdrag var en utpräglad böjelse att 
skälla i det oändliga, men detta var bara sött, ansågo 
flickorna, och Herman var deras utkorade älskling. När 
Tuttu låg — vilket hon denna sommar måste göra allt 
som oftast — var Herman hennes »allra bästa tröst;» 
han måste nödvändigt ligga i min säng, han också, och 
sova hela dagarna. Birgit var alltid ängslig att han skulle
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lägga sig i hennes Ingeborgs säng; — Ingeborg var 
hennes största docka och vi förmanades: »gä på tå, tösa 
ska sova!»

Birgit hade fått ett dragspel av Hedvig och Claes, och 
när man ibland om morgnarna undrade om lillan var 
vaken, hördes de ljuva tonerna där inne. Hon satt i sin 
säng och sjöng, långsamt och högtidligt: »fager i sång, 
fager i röda rosor!» — Jag brukade halla Birgit sällskap, 
sedan hon fått sin tidiga frukost på sängen; en gång när 
Selma kom in och frågade: »har lillan ätit upp sin smör
gås?» blev svaret: »nej, mamma sitter på den!» När 
det var min födelsedag och jag berättade hur gammal 
jag blev 47 år — drog Birgit ner mungiporna och 
snyftade: »mamma ä’ inte gammal mamma ä’ som 
mamma ä’!»

Från Carl fingo vi under sommarens lopp utförliga 
skildringar av resan i Förenta Staterna samt talrika vykort. 
Albert trivdes alltjämt väl i Rouen, och hans brev vittnade 
om goda kunskaper i franska språket.

*

Vi hade hittills redt oss utan telefon pä Kärrbogärde, 
men nu gick det ej längre, tyckte vi, och om man än 
telegraferade så fort det var någonting viktigt eller åkte 
till Nääs’ fabriker för att begagna telefonen där, så blev 
det dock alltför besvärligt på detta sätt i längden. Som 
emellertid ingen annan i trakten än vi ville ha telefon 
var enda utvägen att draga en tråd till Alingsås. Detta 
arbete hade pågått hela sommaren, och var gång vi åkte 
Alingsåsvägen hade vi tittat på våra stolpar, som lågo 
på 50 meters avstånd från varandra. Det var en efter
längtad stund, den morgon J. kommit från Stockholm 
hem till villan i allén och han och jag första gången 
kunde ringa upp varandra.

*
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I mitten av augusti kom Hedvig till Kärrbogärde, och 
vi sutto om eftermiddagarna pä terrassen, sedan vädret 
omsider bättrat sig, och läste högt Aage Friis’ roliga bok 
»Bernstorfferne og Danmark». Lillan höll för det mesta 
till vid kökssidan och hjälpte jungfrurna att sprita ärter,

Tuttu, Hedvig, Birgit och Agnes.

men ibland kom hon till oss och skulle arbeta, hon 
också. Antingen trädde hon pärlor pä tråd och gjorde 
ett »halsband» till pappa, eller sydde, alltid med vänstet 
hand, på en vit duk — stora, djärva stygn som jag allt 
som oftast fick »rätta till.»

i början av september blev det härlig sommar; man 
liksom levde upp igen, människor och djur, efter det 
eviga ruskvädret, och njöt av solskenet och den rika 
grönskan. — Clematis’ blå klockor pä väggen ät sol
sidan och Crimson Rambler där bredvid blommade så 
rikt att det lyste långa vägar.
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Birgit gick emellanät klädd 
i lappdräkt, vilken tog sig 
nätt ut bland björkarna i 
eftermiddagssolen.

När kusken dagen före 
vår flyttning till staden åkt 
in med hästarna, ville jag 
göra en skön roddtur till 
stationen i det vackra vädret. 
Tuttu och Bibbi skulle få 
följa med och även Herman 
stuvades in i båten. Vi hade 
ej hunnit långt förrän det 
började blåsa upp och vå
gorna kommo otrevligt från 
sidan, så att båten gungade; 
Birgit blev rädd och ville 
■gå hem,» och trädgärds- 

pojken, som rodde oss och
ej föreföll vidare sjövan, spådde storm och ansåg klo
kast att hålla sig nära stranden. Äntligen voro vi fram
me, och dä jag inte hade lust att göra samma tur en 
gång till, talade jag vid en av stationskarlarne att åka 
till Kärrbogärde pä velociped för att tillsäga Rydqvist att 
komma ner med jakttrillan. Så satte vi oss att vänta, 
men tåget var försenat och skulle inte komma på en 
halvtimme ännu; tiden blev lång, Birgit trampade Herman 
på tårna så att han skrek, vilket ådrog henne en upp- 
sträckning av Tuttu; slutligen kom tåget, men J. var inte 
med, och när Rydqvist en stund efteråt hunnit ner med 
trillan gåvo vi oss av helt snopna. Vid hemkomsten 
fingo vi höra att J. telefonerat att han blivit uppehållen 
pä ett sammanträde och skulle komma med godstäge* 
kl. 6. Tuttu och jag fingo i en hast litet att äta och 
sedan akte vi ner igen i jakttrillan och hämtade J.
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Birgit på trädgårdsgången.
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Hedvig, Tuttu, Agnes och Birgit.

Vi flyttade in ovanligt tidigt detta år — redan den 14 
september — ehuru vädret var det allra härligaste, och 
detta av den anledning att Göteborgs Högskolas nya 
byggnad skulle invigas och en rad festligheter gå av sta
peln. Stackars lilla Birgit brast i gråt när hon kom in i 
de mörka rummen och ville flytta ut igen med detsamma.

Den 20 september reste J. och Agnes utrikes — till 
Wien, Venedig, Rivieran och Paris — och voro borta 
några veckor. Senare på hösten blev det Tuttu och jag 
som gåvo oss av på långfärd: jag ville nämligen fara ner 
till Skåne för att se Hedvigs hem, och från Tuttu vågade 
jag aldrig skilja mig. Vi reste först till Torup och sedan 
till Ystad. Det var en stor glädje att få se lilla Hedvig 
som husmor i eget hem — och ett vackert litet hem var 
det också hon hade.
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Albert flyttade denna höst från Rouen till Paris, där 
han skulle tjänstgöra pâ Crédit Lyonnais ett års tid. 
Han arbetade flitigt och med största intresse, var nöjd 
med sin värld som alltid, besökte teatrar och muséer 
samt tog lektioner i fäktning. »Jag har nog lagt på hul
let sedan jag kom hit,» skrev han, »vilket jag känner när 
jag nyper mig sakta i kindbenet.»

I ett längre brev till J. utvecklade Albert »de principer 
som känneteckna Crédit Lyonnais' verksamhet.»

*

Birgit brukade stå vid ett bordshörn och leka att hon 
telefonerade till pappa: »3634!» ropade hon, och så låtsades 
hon tala: »hur mår pappa? — Jo tack, vi mår så bra så! 
Kommer pappa hem snart? — Adjö med dig, skata!» - 
Kort paus och därefter skratt med avringning. »Pappa 
sade: »adjö med dig, kråka!» — Aldrig hade man kunnat 
tänka sig att det inte var ett riktigt telefonsamtal ton
fallet var så naturligt och pauserna voro så väl avpassade.

Agnes skrev till Carl på hans födelsedag, den 19 okto
ber: »Bibbi telefonerade idag från en stol och begäide 
»rikstelefon, Yokohama!» varpå hon efter en stund kom 
fram dit — det var upptaget först — och pratade en 
lång stund, frågade om du fått kaffe till frukost och hur 
vädret var och hur du mådde och mycket annat.»

En gång berättade jag för Carl: »jag visar Bibbi ibland 
den gamla djurboken som ni alla sett i som barn, och 
hon liksom ni finner det intressant att få veta vad djuren 
äta. Och så undrar hon vem krokodilen gapar efter - 
»inte efter Bibbi, utan efter Tuttu,» lugnar hon sig, 
»och den stora, stora ormen gapar efter pappa!

*

Vi gjorde emellanåt ett trevligt och uppfriskande besök 
På Kärrbogärde, och sällan hade vi haft en mer stäm-

i6
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ningsfull höstdag där ute än en dag i början av novem
ber. Ej en fläkt rörde sig; det var mulet, men med en 
underbar, djupblå ton över skogen och sjön; rosorna 
blommade ännu och stockrosorna lyste röda.

Tuttu fick börja rida denna höst, vilket ju var ett stort 
nöje, men täta avbrott ägde rum när hon blev sjuk och 
måste hållas i sängen. — Birgit förkylde sig gång på 
gång, och ofta antecknades i min almanacka: »Tuttu och 
Birgit lågo.» — »Vårt hus är ett sjukhus,» plägade J. 
säga, och detta ägde nog sin sanning, men väl var för 
barnen att jag alltid höll mig hemma.

När Birgit var uppe och frisk kom Astrid då och då 
på besök; hon hade sin Fina med sig och de stannade 
ofta kvar över natten. De båda små sjöngo tillsammans 
och lekte skola; Bibbi kom in till mig och bad om två 
papper, ty de skulle skriva 6:or och 7:or. Sedan Astrid 
farit, grät Bibbi bittra tårar. »Kan mamma tänka sig,» 
utbrast hon en dag, »att när jag håller boken upp och 
ner så äro alla ö:orna 9:or och alla 9:orna 6:or!» När 1 
står före 2 så är det 12, och när 1 står efter 2 så är det 
21» — detta hade Birgit också reda på. Jag skrev till 
Hedvig: »Bibbi bryr sig numera bara om bokstäverna i 
sina böcker; rätt som det är kan hon väl läsa, är jag 
rädd. Jag finner det nästan komiskt att redan
behöva förmana henne att ej läsa för mycket.» Hon var 
ju knappt mer än fyra år gammal.

*

Vid jul fingo vi hem »Kas och grevinnan», som Bibbi 
brukat säga, men gossarne måste vi sakna.
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1908.

Sedan Agnes under helgen fått dansa och roa sig 
bl. a. var hon häroldinna pä Amaranten — reste 
hon med sin pappa till Stockholm för att bo hela 

vintern hos honom pä Grand Hôtel. Det var nu inte 
längre tal om att tre veckor skulle vara »en sä lagom tid» 
att vara hemifrån, utan det var inte svårt alls att stanna 
kvar och vara med om vad roligt och intressant som 
kunde bjudas. Ja, nog hade Agnes det bra, menade 
syskonen där hemma — så mycket vacker musik som 
hon fick höra och så mycket politik hon fick vara med 
om. Hon kunde följa pappas arbete och höra honom 
tala i riksdagen, och denna vinter framlade han sin 
motion om domänstyrelsens omorganisation; det var 
också med spänning, barnen och jag väntade att få läsa 
i tidningen hans yttrande.

*

När vädret var särskildt vackert och mildt togs Birgit 
någon gång ut i trädgården på en stund eller också fick 
hon åka i täckvagnen, men annars var det att hålla henne 
inne till långt fram på våren. Ofta låg hon till sängs, ty 
så fort en om än aldrig så obetydlig snuva infann sig 
spred sig katarren ofelbart neråt luftrören. Det märkvär
diga med Birgit var att hon aldrig föreföll det minsta 
trött eller nedsatt, när hon kom upp efter sitt sängliggande, 
och inte häller svag på benen, utan det var som om 
ingenting händt: hon hoppade och sprang omkring, munter



och pigg, maten smakade för
träffligt, och biffarna och äg
gen, som Selma stoppade i 
henne, försvunno som ett intet. 
Sötsaker däremot frågade Bir
git inte efter; aldrig var hon 
»godthungrig» som de andra 
barnen, och skulle hon själv 
bestämma sin middag blev det 
den bastantaste mat hon kunde 
hitta pä; det hände t. o. m. att 
hon bad att få oxsvanssoppa 
i stället för efterrätt. Förmod
ligen behövde Birgit kraftig 
kost och leddes av en instink
tiv känsla; blek och mager var 
hon ju alltid och ofta blödde 
hon näsblod, vilket nog, i före- 
livet, gjorde henne blodfattig, 

fast hennes kroppskonstitution i grunden var stark.
För Tuttu hade jag också oro, emedan hon allt som 

oftast blev sjuk och måste ligga i sängen och svälta 
sig, vilket tog på hullet. Men dessemellan var hon så 
mycket rörligare och roade sig på bästa sätt. »Tuttu 
går på söndagskonserterna och njuter av den klassiska 
musiken,» skrev jag till Carl — och en annan gång: 
»Tuttu är i eftermiddag hos Ewerts där en teaterpjäs 
repeteras; — — den är författad av Ebba, och Tuttu 
skall utföra »Kunigundas» maktpåliggande roll.»

*

En söndagseftermiddag tog jag fram mitt Nya testa
mente med bilderna i, som jag visat alla barnen när de 
voro små. Birgit blev genast på det högsta intresserad 
och kunde knappt tala om annat än om lilla Jesus.

ning med det instä
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Birgit.
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Boken förklarades av mig vara »vår söndagsbok», ty eljes 
hade jag ej fått göra annat än visa henne den från mor
gon till kväll varenda dag i hela veckan. Hon räknade 
dagarna till söndagen, ty då — »fram med lilla Jesus!»

Jag hade även en serie av 25 färglagda bilder ur Nya 
testamentet, med ganska lång text på baksidan, och dem 
fick Birgit titta på. En dag när jag kom in till henne, 
där hon låg i sin säng, ropade hon emot mig: »mamma 
far gå in till sig och sitta där tills i eftermiddag — jag 
vill vara i fred med Tatta!» Och Tatta fick knappt göra 
annat denna tid än läsa om »lilla Jesus». Flera gånger 
om dagen lästes de 25 bildernas text från början till slut, 
°ch om Selma hoppade över en rad eller läste ett ord 
galet rättade Birgit henne ögonblickligen. Nya testamen
tet kallades »rolingen», och vem hälst som kom in i rum
met måste tala om Gud och Jesus. Mycket hade Birgit 
att tänka på, och hon undrade om Judas, Herodes och 
krigsknektarne varit stygga också när de voro små.

En dag talade vi om döden — Birgit såg fundersam 
ut och sade med eftertryck: »mamma får inte!» Vad får 
mamma inte?» »Något!» »Hur menar Birgit?» »Dö!»

*

1 mars reste Agnes till Helsingborg för att vara tärna 
på Hedvig Follins bröllop och sedan till Ystad. En 
månad senare kommo Hedvig och Claes till Göteborg, 
°ch det var meningen att Hedvig denna gång skulle 
stanna en längre tid. Flyttningen till Kärrbogärde ägde 
rum vid påsk, sedan J. och Agnes kommit hem.

Den 27 april fick Hedvig en duktig och rar liten 
gosse — och med vilken glädje och rörelse hans ankomst 
fill världen hälsades av föräldrar och morföräldrar, för 
aft inte tala om de tre mostrarna! —

Birgit förkunnade var morgon: »nu skall jag gå ner till 
min gosse!» Hon var ytterst beställsam, slätade ut gar-
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dinerna på den lilles säng, lade filtarna till rätta och 
ansåg sig tydligen för en högst viktig och nödvändig 
person. Tuttu, stackars liten, var sjuk och låg i min 
sängkammare; hon ämnade sticka sockor, men sysselsatte 
sig egentligen med att tappa maskor, så att Hedvigs frö
ken gång på gång kallades upp att hjälpa henne.

Lilien hade ett utpräglat Piperskt utseende, med långt, 
ljust hår som blev ordentligt borstat med en liten 
vit borste. Han var så nätt där han låg i sängen hos 
sin söta lilla mamma, och Hedvig strök med handen 
över håret och sade: »det lilla håret är ändå det käraste 
av allt!»

*

Tuttu skulle vara juni månad i Porla, och utan Selma 
kunde hon inte reda sig, så att jag fick själv ha tillsyn 
över Birgit. En gammal jungfru som hette Mathilda skulle 
visserligen vara Selmas ställföreträderska, men Birgit var 
alltför ömtålig för att jag vågat släppa henne ur sikte, 
och inte heller ville hon finna sig i att överlämnas ät 
Mathilda. Omöjligt var att få henne att somna om kväl
larna innan jag kom upp — det hjälpte inte att jag fram
höll Mathildas alla utmärkta egenskaper, utan Birgit sjöng:

»Mamma är bäst,
mamma är bäst,
ingen annan än mamma är bäst!»

Om morgnarna, när Mathilda var nere efter »Kärrbo- 
gärdegröten», roade vi oss med att rita; »en häxa med 
krokig näsa» var det roligaste av allt, och sedan denna 
intressanta bild skizzerats av mig var det Birgits upp
gift att förse häxan med »knappar och förkläde».

*

En vecka före pingst kom Albert äntligen hem, sedan 
han varit borta inemot två år. Efter en tid återgick han
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till sin verksamhet pâ banken i Halmstad, men kom då 
och då under sommarens lopp till Kärrbogärde över en 
söndag; vi voro glada att finna honom starkare än innan 
han reste till utlandet.

På pingstdagen hade vi fadderskap kl. 5 och middag 
efteråt. Birgit hade varit fasligt viktig med sin vita kläd- 
ning, som hon skulle ha på sig, och blev hemsk till 
mods var gång hennes pappa förkunnade att det var han 
som skulle begagna den.

Den lille var tyst och snäll och säg fin ut i den ele
ganta dopdräkten av spetsar med violett siden under, 
vilken cirkulerat i Piperska släkten sedan långliga tider. 
Han fick namnen Carl Johan Claes.

Våren hade varit kall 
och ruskig och ej förrän 
långt fram i juni blev 
det vackert och varmt. 
Birgit fick åka med till 
stationen och möta 
pappa: »det är så roligt 
att få komma ut och se 
sig om litet i världen,» 
tyckte hon. Vi hade 
numera gjort oss av 
med de båda fuxarna 
och i stället övertagit de 
vackra bruna Gubbero- 
hästarna.

Även lillen fick vara 
ute nästan hela dagarna; 
hans vagn stod i skug
gan under linden eller Hedvig och lillen.

L
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också i terrasshörnet, och ibland tog hans mamma upp 
honom på en stund, till allmän förtjusning.

I slutet av juni reste Agnes till Åre med sin vän Lill 
Sundstedt för att vara där några veckor. Samtidigt kom 
Tuttu hem, kry och duktig efter Porla-kuren, och dagen 
efter avreste Hedvig och Claes med »den lille käre», 
som de brukade kalla honom.

Carl befann sig även denna sommar i främmande land, 
och vi gladdes med långa och roliga skildringar av hans 
många öden och upplevelser. Från Amerika hade han 
hösten 1907 begivit sig till Japan och därifrån till Kina; 
på sensommaren reste han till Australien, och färden dit, 
med besök på öarna i Stilla havet, var som en under
bar saga. Carl skrev från Sydney: »det var mycket roligt 
att komma till de vitas land igen; jag kände det nästan 
som om jag kommit hem.» Massor av vykort fingo vi 
frän denna resa, med människoätare och vidunderliga 
djur och exotiska skönheter.

*

Tuttu hade denna sommar en maktpåliggande uppgift: 
att sköta hönsen, men ack — om vi ändå haft en stoi 
hönsgård, med två tusen höns! Var morgon samlade 
hon ihop i köket vad som fanns kvar av gröt och 
annan mat och vandrade så belåten med sina spänner 
ner till sina älskade fjäderfän. Men ofta var det bekym
mersamt, såsom när hönsen togo sig för att äta upp 
äggen. På några av dem klipptes näbben, men det rakade 
ibland ej vara på de rätta hönsen. Jag föreslog att en 
höna, som uppförde sig särskildt illa, skulle slaktas, 
men Tuttu opponerade sig: just den hönan tyckte hon 
mest om i hela hönsgården! Och kycklingarna pyss
lades om på det ömmaste och trakterades med mjölröra 
och så gällde det att passa på så att de ej fastnade t
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häcken när de voro ute för 
att motionera sig. — Utom 
denna verksamhet var Tuttu 
dömd att alla dagar läsa 
geografi och tyska för mig, 
vilket skedde under idelig 
suckan och klagan.

J. hade till åliggande att 
inspektera de skollovskolo- 
nier som voro förlagda till 
vår trakt, och flickorna och 
jag brukade göra honom 
sällskap. Även Birgit fick 
detta år vara med om nöjet, 
och övermåttan intressant 
var att åse hur alla barnen 
åto ärter och fläsk och sedan 
trakterades med saft och ka
kor, som vi medfört. Närde 

sedan allesammans stämde upp »Du gamla, du fria» och 
därpå utförde diverse sång- och danslekar, satt Birgit i 
stum häpnad och förtjusning. På hemvägen slogo vi oss 
ner i en backe för att vila och äta smörgåsar, och Bibbi 
plockade blåbär till oss alla.

Jag frågade Birgit en dag om hon kom ihåg hur mor
mor såg ut, och hon svarade: »vacker!» I augusti kom 
lilla mormor, som gav Birgit en docka med en massa, 
av henne själv sydda kläder. Utom med denna roade 
Birgit sig med en mycket enkel leksak: tändstickor. De
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föreställde dockor och hade alla möjliga namn ; de flesta 
voro röda, men två vita tändstickor gingo under benäm
ningen: »mina två vitklädda flickor».

Hedvig skrev allt emellanåt och gav oss del av lillens 
utveckling: »han är som en liten persika,» berättade 
hon i augusti, »och kinderna stå som om han blåste i 
basun. — — Han har en så grov röst nu så man hör 
att han är en riktig karl.-------Lilien är nu stora herrn,
i vita klädningar, strumpor och skor.» — Han vägdes i 
en speceribod i Ystad och vikten befanns utgöra hela 7 
kilo och 4 hekto. »På min födelsedag kom lillen och 
gratulerade mig på sängen med en ros i handen,» berät
tade Hedvig — »var det inte kärt?»

*

Det var denna höst nya val till riksdagen och man 
resonnerade politik väldeliga; i Göteborg utföllo valen så 
att hela den liberala listan segrade. J. fick 11,681 röster 
av 11,712 det största röstetal någon svensk riksdags
man fått.

Vi flyttade in den 30 
september, när det ännu 
var härlig sommar på 
Kärrbogärde, och Birgit 
undrade: »skola vi fara 
till staden medan träden 
äro så här gröna?» Tuttu 
var utom sig över att 
redan behöva lämna
Kärrbogärde — »hönsen
värpa ännu och kycklingarna äro så bedårande söta!

På hösten stod det ovanligt väl till i huset, ingen vai 
sjuk och Tuttu hade ökat 5 kilo i vikt sedan våren, hon
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såg trevlig och bastant ut, och det väckte allmän mun
terhet när man fick höra att hon en natt ropat i söm
nen: »jag är inte tjock!»

Birgit fick vara ute emellanåt och promenerade med 
Selma på Avenyen samt brukade stå utanför grinden i 
allén och ta alla små barn i hand som gingo förbi. Ja, 
hon fick till och med åka i bodar med mig och köpa 
julklappar i Alida Söderdahls leksaksbod det paradis 
hon så ofta hört omtalas, men aldrig sett — och där 
köptes två saker till kusken Wahlströms Uno. Men den 
märkvärdigaste upplevelsen var dock när Birgit fick vara med 
och fira Astrids födelsedag på Bruket den 4 november - 
tänk bara: ett riktigt kalas tretton flickor och en gosse!

Nästa morgon utbrast hon: »ack mamma, om jag ändå 
vore bjuden till Bruket idag också!» Och alla de små 
flickorna som hon råkat hos Astrid — med dem levde 
hon sedan i sin fantasi, de voro här, de lekte kurra- 
gömma allesammans: Titti och Ruth och Elsa Gustafs
son och Anna Stina och vad de allt hette — det riktigt 
vimlade av flickor i rummen tyckte man, när Birgit sprang 
omkring och ropade: »nu är det din tur att stå, Titti — 
jaså det är sannt, jag glömde Anna Stina — då får du 
stå två gånger sedan i stället, Titti!» — och så sprang 
Bibbi halvvägs ner för trappan: »men kära Elsa,» kom 
det i förebrående ton - »skall du gå redan, just som 
vi börjat leka!!»

Och långa telefonsamtal hade Birgit med personer som 
funnos endast i hennes inbillning det lät så naturligt, 
alla dessa frågor och svar, att man hade svårt att tänka 
sig att det bara var lek alltsammans.

Jag skrev till Hedvig: »Birgit har blivit en riktig liten 
yrhätta och klåfingrar på allting, petade sönder pappas 
klocka igår. Häromdagen hade hon tagit Nannes tvål 
och lagt dit sin aseptin-tvål i stället, ty »Nannes tvål var 
så fin och genomskinlig» men den glädjen blev kort.»
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Agnes reste med J. till Axel Ekmans i oktober och 
sedan till Hedvig och Claes i Ystad.

Tuttu och hennes vänner började denna termin läsa 
för fröknarna Röding och Carlander — för det mesta 
hos oss; dessutom ägnade hon sig ivrigt åt musiken, 
och konserterna på söndagar och onsdagar försummades 
aldrig. Hon låg alltjämt inne i min sängkammare och 
jag fick heta »den lilla förtjusande älsklingen», »lillen» 
och andra betecknande smeknamn.

Det var inte utan att ej Birgit ansåg sig litet illa be
handlad som fått komma så långt efter syskonen, att jag 
så länge haft dem utan henne. »Det är väl inte bara 
Tuttus och de andra barnens mamma, utan också min 
mamma?» lät hon mig för säkerhets skull bekräfta.

*

I november reste jag på några dagar till Ystad, över 
Köpenhamn, och hade Tuttu med. Hedvig och Claes 
hade flyttat in i en ny våning, där de hade det ännu trev
ligare än förut; lillen var blomstrande ett riktigt jätte
barn, med den mest underbara aptit.

Hedvig följde oss hem för att vi alla skulle kunna mot
taga Carl, när han nu väntades hem från sin långresa. 
Han stod på platformen då tåget rullade in och hade en 
singhalesisk segelbåt i handen; det blev en glädje att se 
honom igen, och frisk och stark såg han ut hade 
bara blivit litet magrare. Hur tacksam man kände sig 
att allt gått så väl, att vår gosse inte haft så mycket 
som en dags opasslighet på hela den långa tid han varit 
borta!

Den 1 december flyttade Carl till Gubbero, där han 
skulle bo i undre våningen och inredt åt sig ett trevligt 
litet hem, som pryddes med de många vackra saker han 
medfört från fjärran land.

*
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Till jul väntade vi Hedvig och Claes med lillen. Jag 
var nere i tamburen för att ta emot dem pä morgon
kvisten, men undrade var lillen egentligen fanns, när de 
kommo in, ty jag säg ej till honom och ej ett ljud hör
des - men så fick jag se en klädkorg med en grön sjal 
över och i den låg lillen väl instoppad; när själen togs 
bort syntes det lilla rosiga, varma ansiktet. Han var lika 
tjock och präktig som någonsin, med ben som grind
stolpar och armar så tjocka att jag önskade hans lilla 
moster haft bara hälvten.

Birgit var mycket munter på julafton och nappade då 
och då till sig ur backen ett paket med hennes namn 
på — ty så pass kunde hon läsa — samt delade själv 
ut sina julklappar: för det mesta »dukar» i oregelbunden 
fason och med stora stygn i kanterna.

Det var den första julafton på länge vi hade glädjen 
att se alla våra barn samlade, ty alltsedan Hedvig gift 
sig hade gossarne varit utrikes.

1909.

På nyåret fick Birgit en lindrig lunginflammation, 
liksom föregående år, men var denna gång sämre; 
temperaturen var över 40 gr. och jag vakade hos 

henne tre nätter å rad.
Det var svårt att se den lilla kära flickan plågas, och 

hur svårt hon hade det kunde man förstå, när hon inte 
ens orkade höra mig läsa högt eller berätta »hur det var 
när mamma var liten;» men sedan de värsta dagarna 
voro över återtog Birgit sina sysselsättningar och började 
sy och rita det blev prinsessor och slott i oändlighet. 
Det kära dockskåpet, som hon fått i julklapp, stod vid 
sängen, så att de två översta rummen kunde hon titta in i.
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Väl var att Birgit hade sina dockor, ty annars hade 
sagorna kommit att alltför mycket behärska hennes 
fantasi det hände nog att de gjorde det ändå och att 
Birgit började skrika när hon skulle somna. — En gång 
hade hon kommit att tänka på en jätte som var så hemsk, 
och nästa morgon samlade hon ihop alla sina »troll
böcker» och bad mig gömma dem. En annan gång 
måste jag klistra ett papper över en bild som var så 
sorglig att Bibbi grät var gång hon tittade på den: det 
var en liten fågel som blivit ihjälbiten av en katt. Men 
dockorna verkade aldrig uppjagande pä fantasien de 
ingåvo inga hemska drömmar. En gång visade Bibbi 
mig en liten docka med skär klädning och spetsar och 
berättade: »denna lilla föddes igår!» »Tänk att hon redan 
hunnit fä en så fin klädning!» undrade jag. »Ja, hon 
hade den pä sig när hon föddes.»

Hedvig och Claes hade rest hem på nyåret, och Agnes 
for upp till Stockholm i början av februari, men lillen 
var kvar med sin Elin ännu några veckor. Birgit hade roligt 
med honom och njöt så mycket mer som Tuttu och hon 
ej alltid levde i ostörd sämja. »Ack, den som bodde hos 
Hasselblads, där Elin tjänat!» suckade Bibbi. »Varför det?» 
»Där finns ingen stor flicka som retas med de små.»

Hedvig kom tillbaka för att hämta sin gosse och skrev 
en tid senare: »lillen är en liten bråkstake; igår var han 
på bokhyllan och rev ner så mycket böcker han kunde 
komma åt, stora tunga album kommo ramlande.
Han blir sötare och trevligare för var dag;-------hans
lilla hår står som en ljus sky om huvudet.»

*

Albert kom emellanåt från Halmstad och hälsade på 
över en söndag, och Carl åt sina middagar hos oss; 
någon gång gästade vi honom och funno oss så väl i 
det lilla nätta hemmet.
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Redan i april kom Agnes från Stockholm, för att vara 
med på Gertrud Odencrants’ bröllop med Allan Rodhe i 
Borås, och stannade sedan hemma.

*

Birgit hade hela vintern längtat till sitt älskade Kärrbo- 
gärde och utbrast en dag: »ack, i övermorgon är det 
mars månad och då kan vi säga: »i nästa månad flyttar 
vi till Kärrbogärde!»

Vi började igen få ägg därifrån — Tuttu tittade på 
dem och sade med rört tonfall: »jaså, min lilla svarta 
höna har börjat värpa nu!»

I slutet av april flyttade vi ut, och några dagar senare 
mottogo vi en schweiziska av fransk familj, mademoiselle 
Beatrice de May »franska fröken» som hon sedan kal
lades av gårdens folk; hon skulle stanna hela sommaren 
och vara flickornas lärarinna. Agnes tog mod till sig och 
började så godt som genast konversera — d. v. s. när 
jag ej var med och för Tuttu gick det snart ej så 
illa. För resten levde vi vårt vanliga, trevliga liv. Flic
korna höllo gärna till inne i mina rum, men gillade alls 
inte att jag emellanåt var upptagen av korrespondensen. 
Jag skrev till Hedvig: »Tuttu står och hänger på mig 
och frågar gång på gång: »har mamma inte snart slutat 
sitt långa, tråkiga brev?» och en annan dag hette det: 
»jag har nu skrivit så länge att Bibbi suckar och säger: 
»det börjar på att bli litet långt i längden!»

Redan på vintern hade Bibbi kunnat utantill nästan allt 
vad man läst för henne — sagor och verser om vart
annat; hon kunde hålla på i timmar med att bara läsa, 
alltid med boken i hand. I början, innan Birgit ännu 
lärt sig en berättelse utantill, stavade hon sig till små
orden och frågade oss om de längre orden, så att hon 
läste över och lärde sig på egen hand — vilket ju föll sig
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naturligt, då hon ej som andra barn kunde vara ute och 
inte häller hade någon lekkamrat. Och nu på våren 
kunde hon läsa nästan rent om det inte kom för många 
konsonanter ihop. »Det är roligt att leka handel,» tyckte 
Birgit, »och roligt när mamma läser för mig, men det 
allra roligaste är att läsa själv.»

Larssons Elsa, som ju levde friluftsliv och inte hade 
tid för studier, var naturligtvis efter Birgit i boklig lärdom. 
»Tänk att inte kunna läsa när man är stora flickan och 
fem och ett halvt år gammal!» undrade Birgit. — »Var
för sitter du och latar dig, Nanne, och bara syr,» 
frågade hon en dag — »varför tar du inte en bok och 
läser?»

*

J. var som vanligt överhopad av arbete när han kom 
hem från riksdagen. Flickorna och jag ville ibland att 
han skulle göra sig ledig och vara ute på landet hos sin 
familj — men när skulle det bli? Måndagen var det 
svårast att komma ifrån, med två dagars post på kon
toret, onsdagen hade J. sammanträde på Göteborgs bank, 
torsdagen i Gauthiod och fredagen i Svea — allt det 
där visste vi ju; och om än den tid nu var förbi då han 
måste sitta i drätselkammaren alla tisdagar, var det så 
mycket annat att dagarna knappt ville räcka till; jag 
blev också nästan glad då Öhrvikens pappersbruk hade 
bolagsstämma i Skellefteå, så att J. fick vila sig med att 
resa dit.

En god sak var att J. fick mer och mer nytta av Carl 
°ch kunde tala med honom om allt som rörde kontoret 
°ch affärerna. För Carl var det också godt att ha fatt 
börja sin verksamhet under ett skede av rik utveckling föi 
firman; ett bättre föredöme av arbetskraft än J. kunde 
han ej häller få.
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Tuttu måste även detta år vara i Porla juni månad och 
hade Selma med. I mitten av juni kom Hedvig med lille- 
Claes, som nu var präktigare än någonsin, med kinder 
runda som vetebullar; det hände att han fick låna lilla 
mosters byxor och de passade honom utmärkt. Glitt
rande glad var han alltid, och med vakna, pigga ögon 
iakttog han den omgivande världen när han åkte omkring 
i sin lilla kärra.

En natt hade Birgit tandvärk och grät bitterligen; jag 
sökte trösta henne och önskade: »om ändå mamma hade 
tandvärken i stället!» »Nej, inte mamma,» invände Bibbi, 
»men någon av jungfruarna!» — »Nästan hela natten 
fick jag sitta uppe och sjunga för lillan och hålla handen 
på kinden,» skrev jag till Tuttu. — Sedan kom en förkyl
ning och Birgit blev ganska nedsatt. Jag berättade vidare 
i mitt brev: »när Bibbi äter sin stackars lilla mat sitter 
lillen och ser så snål ut och smackar med läpparna, fast
än han nyss har ätit själv och är fyrkantig i ansiktet.»

Vi hade till hjälp en snäll människa som ägde en be
undransvärd händighet och förmåga att roa Bibbi. Än 
band hon små kransar och buketter samt kärvar av gräs, 
med vilka lektes handel; än sydde hon dockor med 
moderna chevelyrer av upprispat segelgarn: det kom en 
brud i lång slöja och krona på huvudet och brudgum i 
svart frack och guldknapp i skjortbröstet.

*

Det var en ovanligt sen vår och sommar detta år; all
ting i trädgården kom långt efter sin tid och jordgub
barna fingo alls ej den vanliga sötman och aromen.

Krusbärsbuskarna hade i flera år varit hemsökta av den 
amerikanska mjöldaggen, och med svidande hjärtan utta
lade vi deras dödsdom — det blev ett väldigt bål nere 
i trädgården.

*
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Sedan Tuttu kommit hem frän Porla reste Agnes till 
Fjällnäs, där hon skulle stanna några veckor; Albert följ
de henne och kom sedan till Kärrbogärde. Hedvig och 
Claes reste till Kissingen, och lillen fick till allmän glädje 
stanna hos oss.

Lillen.

Jag berättade en dag för Hedvig: »när jungfrurna voro 
nere och åto middag hade jag Bibbi och lillen.
Vi gingo in till morfar, men så skulle jag gå och tele
fonera, och han åtog sig att se efter barnen under tiden. 
Jag hade ej väl hunnit ner förrän jag hörde det rys
ligaste skrik av dem båda två på en gång — jag rusade 
upp och fann att lillen, som roade sig med att undersöka 
morfars kappsäck, slagit över sig hela flaskan med tand
vatten, och Birgit ansåg sig ha fått en skvätt med, så 
att det sved på tungan. Vi flydde in till mig, och jag 
tog av lillen hans klädning och tröstade Bibbi — ja det 
var en riktig uppståndelse och här luktar tandvatten 
överallt.»

Vädret var denna tid det vackraste man kunde önska 
sig, och Birgit mådde godt i sommarvärmen, lekte med 
Elsa och alla dockorna vid gungbrädet utanför köket och 
plockade bär uppe i skogen. »Jag har blåbat ner mig,» 
tyckte Birgit så belåten när de kommo hem, och det hade 
hon gjort med besked.
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J. hade låtit rödja undan några stenar och buskar uppe 
i backen, sä att där blev en liten inhägnad plats, med ett 
lågt gungbräde för barnen, och pâ en stor, flat sten, som 
bildade liksom en vägg, skrev J. med röd färg: Birgits 
grotta, i stora bokstäver. Här var lugnt och skyddat och 
här kunde Bibbi och lille-Claes gräva i sin sandhög och 
leka, om det än blåste aldrig så mycket.

Jag skrev till Agnes: »det enda man kan anmärka på 
lillen är att han är besvärlig att fotografera.----- Han
har alltid mycket bra reda på vad han vill; får han det 
inte så skriker han och sparkar med de söta små benen.»

J. och jag sutto en eftermiddag vid den gamla brunnen 
och sågo på hur lillen kröp upp och ner för en stor 
sandhög, och sedan spatserade han rundt omkring en låda 
med växter i, vilken var lagom för honom att stödja sig på. 
Så kom Tuttu susande på velocipeden, skulle göra en 
elegant sväng — och föll pladask i lådan med växterna.

*

Den 1 augusti bröto vi upp från Kärrbogärde — J. och 
jag, Tuttu, Birgit, lillen, »franska fröken» och de båda 
barnjungfrurna — för att fara till Marienlyst, där J. läm
nade oss väl installerade och där vi ämnade stanna en 
månad. Men Birgit fick en häftig tarmkatarr och jag blev 
också sjuk, vårföre helt hastigt bestämdes, efter en vecka, 
att vi skulle resa hem. Det var minsann en efterlängtad 
stund när vi sutto på ångfärjan igen; den satte sig i 
rörelse, och jag sade: »nu säga vi farväl till Danmark!» 
»Dit kommer aldrig Tatta och Bibbi mer,» avgjorde Selma. 
Ja, varför hade vi någonsin lämnat vårt älskade Kärrbo
gärde det kunde vi nu bara inte fatta.

I Göteborg måste vi stanna en vecka för att Birgits 
mage skulle skötas av doktor Bäcklin; hon låg till sängs 
och levde på bara mjölkmat, och det var en blek och 
mager liten stackare som kom ut till Kärrbogärde igen.

*
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Birgit hade ett par gånger på sommaren fått häftig 
näsblod, så att vi måst tillkalla en specialist, doktor Berg
man. Det upptäcktes — vad jag länge misstänkt — att 
hon hade en stor polyp i näsan, och detta förklarade att 
hon så lätt förkylt sig; men om den kom bort skulle 
hon bli som ett vanligt friskt barn, ansåg doktorn. Jag 
for in med Birgit i mitten av september och operationen 
ägde rum, men sedan vi kommit hem till villan i allén 
infunno sig häftiga blödningar. Två läkare efterskickades 
i en hast och vi hade några mycket svåra och oroliga 
timmar. Slutligen avstannade blödningen, och efter l1,-’ 
vecka fingo vi flytta ut till Kärrbogärde igen. Hur väl 
stackars lilla Birgit behövde njuta av höstsolen för att 
hämta sig efter den svåra blodförlusten och om möjligt 
få litet färg på de bleka kinderna!

Den 18 oktober var den dag som bestämts för inflytt
ningen, och Birgit grät på morgonen bittra tårar, när hon 
tänkte på att det var slut med det härliga landtlivet.
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Agnes hade i början av oktober rest till Skåne, och 
sedan foro J. och hon, jämte Mary Wijk, till Tyskland 
på en liten rundresa.

Vårt hopp att Birgit skulle bli mera stark och mot
ståndskraftig blev sviket; hon förkylde sig lika ofta som 
förr och kunde på sin höjd åka till Slottsskogen i täck
vagn, när det var mildt och klart väder, och promenera 
en liten stund i solskenet. En dag fick hon näsblod och 
doktor Kruse efterskickades. Han tyckte att hon såg 
blek och klen ut och halsen var »ful.» Egentligen borde 
mandlarna tagas bort, men eftersom det misstänktes att 
Birgit hade blödaresjukan fingo de sitta kvar — dock 
borde vi ej låta henne bo i Göteborg denna vinter utan 
på Kärrbogärde. Vi skulle flytta dit sedan riksdagen 
börjat, bestämdes det, och Birgit var överlycklig vid tan
ken på det ljuvliga liv som väntade henne där ute. Men 
Tuttu jämrade sig oförbehållsamt — det var förskräckligt 
ledsamt att inte få läsa med Ebba Ewert som vanligt, 
utan ha en lärarinna i huset, och inte få promenera på 
Avenyen med Maud eller gå till ridhuset och titta på 
ridningen — och alla konserterna sedan! Jag hade skrivit 
till Hedvig: »Tuttu talar knappt om annat än om Sten- 
hammar, Beethoven och Mozart.» —Visserligen lovade jag 
henne att få fara in var onsdag, då hon ändå skulle ha 
sin spelning för herr Bäck, och ligga över natten i staden, 
men tänk de »gudomligt» vackra söndagskonserterna 
hur skulle hon inte sakna dem! Ja, det var ingen ända 
på Tuttus alla klagomål.

Hösten upptogs av ivriga julklappsbestyr; Birgit hade 
åtskilliga hemligheter att syssla med och pappa förbjöds 
att titta i asken med pärlorna, ty där låg ju en påbörjad 
ring; den näst nedersta lådan i dockbyrån fick ingen så 
mycket som se åt. Var dag, när det led mot julen, kom 
Birgit och visade mig två små paketer med påskrift: »till 
mamma från Bibbi», vilka gjorde mig oerhört nyfiken.
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På julafton var Birgit vild av glädje för allt vad hon 
fick  men nästan ändå roligare var när något paket 
togs upp som var från henne, då man var övermåttan 
spänd på vad det kunde innehålla, och antingen det nu 
var en pärlring eller en matta flätad av kulört papper, så 
var glädjen lika stor å givarens som mottagarens sida.

Tuttu hade en mirakulös förmåga att så godt som se 
tvärs igenom vartenda paket som togs upp och tala om 
vad det innehöll, vem än som skulle ha det, innan hon 
eller någon annan fått det i sina händer. Hon hade som 
vanligt vädrat sig till alla hemligheter långt på förhand, 
så att för henne blev det knappast någon annan över
raskning än sekretären, som händelsevis kommit hem när 
Tuttu var ute; visserligen tog hon reda på att någonting 
stod inlåst i mörkrummet, men trodde att det var ett vitt 
skrivbord och inte en grön sekretär.

Lilien hade varit sjuk före jul och kunde inte tas ut, 
så att Hedvig och Claes måste stanna i Ystad, vilket var 
oss en stor saknad. Till nyår kommo de, dock utan 
»den lille käre».

1910.

Vi flyttade till Kärrbogärde den 19 januari och Birgit 
var »jublande glad», som hon själv sade. »Om jag 
finge ett kungarike till skänks skulle jag inte vara 

så glad som jag nu är över att få komma till Kärrbo
gärde!» — Hon förkylde sig naturligtvis med detsamma, 
och jag undrade: »kanske det varit bättre om vi stannat 
i staden eftersom du nu förkylt dig här ute?» — »Nej» 
tyckte Bibbi — »borta är bra, men hemma är bäst!» 
Hon roade sig med att träda pärlor på tråd, och jag fick
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sticka fram handen, blunda och prova först ett arm
band, sedan en ring, men vad det var kunde jag omöjligt 
gissa. För resten läste Birgit med sin vanliga iver, som 
var svår att stävja, och var morgon, sä fort ljuset var 
tändt, drog hon fram en bok som under natten legat under 
Tattas huvudkudde. Den roligaste boken var Mathilda 
Langlets »Mamma tala om något roligt» i sju delar.
»Det är en riktig lärdomsbok,» förklarade Bibbi, och säkert 
är att för henne var den en verklig kunskapskälla.

En dag ropade hon in till mig: »mamma, har Gotland 
förut hört till Danmark?» »Vet mamma vad jag nu last,» 
hette det en annan gång — »jo, att Holland och Belgien 
förr voro förenade och kallades Nederländerna och att 
Brabant var härtigdöme.» — »Finns det järnvägar pa 
Åland?» undrade hon. - Sedan blev det djurvärlden som 
tog uppmärksamheten i anspråk. »Tycka apor om att 
klättra i kastanjeträd? Har kaninen starka små framtassar 
Är nötskrikan vacker?» o. s. v. i oändlighet. Jag lät äm a 
en fågelatlas från staden och Birgit bad mig se efter om 
spillkråkan hade röd tovs på huvudet. »Domherren skal 
vara röd på bröstet,» o. s. v. En förträfflig mänms a, 
Mathilda Langlet, som hade denna enastående förmaga 
att väcka kunskapsbegäret hos barn!

Jag hade stor svårighet att få Birgit att sysselsatta 
sig med annat än läsningen medan hon lag. Det en a 
som hjälpte var när jag riktigt satte mig till att prata oc 
berätta, och alltid hade Birgit något litet å-propos ur sina 
böcker. Vi kommo att tala om eldsvådor och det he te: 
»jag minns hur det var när Gulliver släckte eldsvadan 
i käjsarens palats.» Vi resonnerade om ministrar, oci 
Bibbi inföll: »jag har läst om en minister och han hade 
tre hakor.» Men rätt som det var avbröt Birgit sam
talet med ett: »vet mamma vem som ar den sotas e, 
raraste lilla mamman i hela världen: jo, just enna 
mamman!»
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Vi mottogo en dag fröken L, som skulle vara Tuttus 
lärarinna för vintern. Hon var kandidat och ansåg filoso
fien vara det lättaste av alla ämnen; för resten satt hon hälst 
i sitt rum, där hon tycktes ägna sig åt litterära sysselsätt
ningar, och blev ej det sällskap för Tuttu som jag åsyftat.

Agnes gav sig god tid hemma och var på Kärrbogärde 
alla dagar som hon inte hade något särskildt för sig eller 
Carl lockade henne till staden. Han kom ut var lördag 
middag och stannade till måndag morgon, och Albert, som 
denna tid skötte ett vikariat i Kungsbacka, hälsade på oss 
alla söndagar, så att ensamma behövde vi aldrig känna oss.

J. kom ner från Stockholm några gånger på vintern 
och jag hämtade honom i Alingsås, när han reste med 
dagtåget. En kväll var det snöyra och bitande kallt; vi 
åkte i öppen släde och hade motvind på hemvägen. 
Hästarna sparkade upp stora bitar hård snö, vilka flögo 
oss i ansiktet, och sällan hade det känts så skönt att 
komma in i den varma hallen som denna afton.

Hallen.

■
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Så fingo vi även besök av Axel, som Birgit var så 
god vän med och som gav henne en docka, vilken döp
tes till Blåöga.

Aldrig hade vi kunnat tänka oss att det var så trevligt 
att bo på landet om vintern — precis lika trevligt som 
om sommarn — och hur mycket vackert man fick se 
som man aldrig drömt om! Morgonhimlen lyste röd 
mellan ekarna i backen och den uppgående solen kastade 
sina strålar in till oss. Det vilade en högtidlig stillhet 
över hela naturen, dessa vinterdagar fulla av stämning 
och skönhet, och när kvällen kom med sin frid och 
månen göt sitt skimmer över det snöiga landskapet kände 
man huruledes varje stund på dagen ägde sin särskilda 
tjusning. Ja, nog var man tacksam att få uppleva en 
vinter på landet!

*

En rolig stund hade vi alltid när matkorgen kom från 
staden onsdagar och lördagar, ty vi fingo på samma gång 
ut de böcker, tidskrifter och häften som skickats hem till 
villan i allén. Man var alltid nyfiken på vad som skulle 
komma, och fick Birgit sin Folkskolans barntidning så 
var hon förlorad för världen.

Eftermiddagarna voro sköna, när man satt i hallen fram
för den stora öppna spisen med de flammande ek-kub- 
barna, vilka spredo ett starkt ljus över hela rummet. Man 
njöt av att veta sig fjärran från staden och dess buller 
och hade en känsla som om livets oro knappt kunde na 
denna fridfulla vrå av jorden.

Folk, som råkade barnen i staden, undrade: »frysa de 
inte mycket därute?» — och det hade vi roligt åt, ty när 
Larsson brassade på i värmeledningen blev det minsann
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varmare än man tyckte var behagligt. Ibland åkte Birgit 
i täckvagnen Alingsåsvägen, stannade på ett lugnt och 
soligt ställe och promenerade litet med Selma. Inomhus 
hade hon och jag det alldeles idealiskt trevligt i våra tre 
ljusa rum med sol både från söder och väster och 
isynnerhet hade vi det bra, tyckte vi, sedan vi fått dubbla 
dörrar mellan Birgits rum och farstun. Nu kunde de få 
väsnas hur mycket som hälst nere i hallen, och Tatta 
behövde inte rusa ut och be flickorna och Carl att inte 
»hålla riksdag» just när Birgit skulle somna till natten.

Dockskåpet fick sin plats i sängkammaren och där 
vistades Birgit en stor del av dagen, klev på mitt vita 
sängtäcke och lekte att hon »vadade i snödrivorna» 
och så kom Elsa upp, och det bäddades åt alla dockorna, 
och ibland föreställde bläckhornet i skrivrummet, med en 
uggla på locket, en häxa, för vilken Bibbi och Elsa gömde 
sig själva och dockorna. »Det får gå med oss hur det 
vill,» hörde jag Birgit säga, »bara vi rädda våra barn!» 
Det var en skön tid och vi avundades inte de andra, 
som hade så mycket för sig, men inte fingo bo på 
Kärrbogärde.

»Det är bra båd’ i öst och väst, 
men hemma är allra bäst,»

citerade Bibbi, och en annan gång:
»det är bättre att sitta i eget bo 
än på annans pinne och glo!»

*

Tuttu fick, som utlovat, fara in alla onsdagar, och dess
emellan hände att det ena eller andra företaget lockade 
henne till staden. En gång när hon skulle ge sig av 
med sin fröken, glad i hågen som vanligt, påminte jag: 
»du kommer väl ut igen i morgon?» — »Jag är väl så 
illa tvungen,» svarade Tuttu. Men efteråt brukade det
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heta: »jag har längtat efter lillen så att jag kunnat gä i 
små smulor!» En gång påminte jag om att veckan förut 
hade hon stannat två dagar i staden och tycktes inte ha 
besvärats av någon vidare längtan. »Ja, det var ocksä 
den enda gången jag inte längtat och det var för att jag 
hade så fasansfullt roligt!»

*

Efter en ganska sträng vinter blev det i slutet av fe
bruari töväder, och aldrig hade vi sett så väldiga snömassor 
försvinna så hastigt: den ena dagen hade man det präk
tigaste före, den andra låg marken alldeles bar, med ett 
tunnt vitt täcke i dalen. När solen sken, glittrade och 
glänste det på sjön så 
att vi tyckte oss aldrig 
ha sett något så vackert 
ens på sommaren, och 
Birgit sade: »se mamma, 
det är sagolandet — där 
är det fullt med små 
fiskar av silver och 
guld!» Hon sprang var 
kväll ut i farstun och 
tittade pä solnedgången ; 
hela himlen var som ett 
eldhav, och en stund 
senare speglade sig en 
tindrande stjärna i sjön.

När vädret förr i värl
den var ruskigt då vi 
bodde i staden, tänkte 
jag alltid: hur otrevligt 
det måtte vara att bo 
på landet en sådan här 
tid! — men nu tyckte Birgit.

, j-
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jag i stället, när vinden tjöt och regnet piskade på rutorna: 
hur väl att man åtminstone bor på landet!

På kvällarna, sedan Birgit lagt sig, satt jag en stund 
vid hennes säng; vi släckte ljuset, och Lux-lampan utanför 
spred sitt starka sken åt alla håll. — I mars fick Birgit 
vara ute i solskenet några timmar om dagen, men sedan 
kom en förkylning, den första på länge; hon läste denna 
tid så att hon varken hörde eller såg och roade sig för 
resten med att ordna alla de »kungliga vykorten» som 
pappa skickat henne.

*

Agnes hade i februari rest upp till Stockholm på fem 
à sex veckor.

Nu som alltid hade J. mycket att göra, och om man 
än ofta tyckte att han knappt kunde bli värre jäktad än 
i Göteborg, så var nog ändå vintern den mest an
strängande tiden. J. var numera medlem av banko-ut
skottet, och nattplena voro besvärliga — det hände att 
han fick sitta där från 7 på kvällen till 5 på morgonen.

J. och Agnes voro på Kärrbogärde över påsk, som 
inföll i mars, och sedan stannade Agnes hemma. Men 
snart flyttade hon in till staden på en tid, ty Harald 
Hjärne och hans fru skulle bo ett par tre veckor i villan 
i allén, och Agnes var värdinna för dem; hon åhörde 
även Haralds alla sex föreläsningar om revolutionstiden 
och Napoleon. Sedan blev det igen att leva det stilla 
landtlivet; Agnes övade flitigt sin pianospelning, och 
hennes favoritstycke var en vals som hette »Quand 
l’amour meurt.»

*

Albert befann sig denna vår på Karlsborg för sin be
väringsexercis. Han fann militärlivet »tämligen skapligt,» 
men kom hem emellanåt och hälsade på; Birgit kände
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sig emellertid missräknad och gillade inte uniformen 
»det borde ha varit en riktig uniform, med guld och 
många ordnar!»

*

En morgon i april, då Kärrbogärde stod i full vinter
skrud, mottogo vi Hedvig och lille-Claes, och det blev 
en glädje! Lilien såg så rar ut i sin röda kappa och röda 
mössa, och en präktig, stark pojke var han nu som all
tid en äkta skånsk »påg» med sitt ljusa hår och sina 
runda kinder, och full av liv, vaken och kry, men tillika 
snäll och lydig. Till en början kallade han mig för 
»tanten», men snart fick jag heta »momo». Han roade 
oss med sina tusen påhitt och lekte med sin lilla moster, 
när vi sutto på frukostplatsen om eftermiddagarna. Ibland, 
när Birgit var inne hos sig och hade alla dockorna framme, 
överraskades hon av lillens besök: då upphävdes gälla 
nödrop, dockorna stuvades i en hast in i passagen mellan 
sängkammaren och farstun, varpå dörren låstes »rädda 
vad som räddas kan!» tänkte väl Bibbi — och ett rödt 
bomullsband hade redan bundits två varv rundt dock
skåpet för att han inte skulle komma åt att härja där. 
En dag skrev Birgit till sin pappa — d. v. s. jag skrev 
efter hennes diktamen: »armen på Dagmar hade gått 
sönder och idag kom hon från Emelie Röing, och när jag 
klädde henne drog lillen i armen och då skrek jag; då 
fick lillen gå in i skrivrummet och då skrek han.»

Ofta förvånade jag mig över lillens klokhet och för
måga att reda sig i livets svårigheter. En dag hade 
Hedvig låst sin dörr, för att hennes odygdspåse till pojke 
inte skulle komma åt att öppna den medan hon klädde 
sig, vilket han hade för vana att göra gång på gång. 
Men lillen fick tag i en kängknäppare, och hur han nu 
manövrerade stod dörren rätt som det var öppen igen. 
Duktigt gjort av en pys som ej fyllt två år!
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GOF5

Claes och lillen.

1 slutet av april for Agnes 
till Stockholm på 1 ‘/a vecka; 
hennes porträtt skulle må
las av fröken Barnekow och 
ett par sittningar återstodo. 
Vid pingst i mitten av 
maj — kommo både Al
bert och Claes till Kärrbo- 
gärde, och lillen var aldrig 
lyckligare än när han fick 
vara med sin pappa.

Men snart bar det av till 
Skåne igen med hela fa
miljen. Hedvig skrev efter
åt: lintet ställe i världen 
är vackrare om våren än 
Kärrbogärde!»

Jag reste till Stockholm på tre dagar och Tuttu fick 
följa med; hon njöt i fulla drag av sitt första besök i 
huvudstaden och var i farten från morgon till kväll.

Även detta år måste Tuttu vara i Porla, men det be
stämdes att hon inte skulle åtföljas av Selma, utan av en 
sjuksköterska, »syster Greta». Visserligen förklarade Tuttu 
att det Skulle bli »spökigt» att fara till Porla med en 
främmande människa, men syster Greta var snäll och 
präktig och Tuttu tycktes finna sig i sitt öde. Hon hade 
ju sina kväljningar emellanåt, »men de tyckas ej inverka 
störande på aptiten,» lugnade mig syster Greta; själv skrev 
Tuttu: »man blir så rysligt godthungrig här,» och alla 
sändningar voro ytterst välkomna. Ibland råkade det 
dock vara galet: »kakorna hade gått i så små smulor de 
möjligtvis kunde.»
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Tuttu, Birgit och Agnes.
(“Intet stalle i världen är vackrare om våren än Kärrbogärde.“)
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Ett par vantar måste en gång ha kommit med av miss
tag, ty Tuttu urladdade sig: »vad i all friden skall jag 
med vantarna att göra? Jag har vantar med mig, men 
använder dem aldrig; det finns ingen människa som går 
med vantar här.»

Albert skrev från Karlsborg att han en söndag varit i 
Porla och hälsat på »skön Tuttu». »Vi ha ibland föredrag,» 
berättade han en annan gång, »då man på en obemärkt 
plats tar sig en stilla slummer.» Han slutade sin exercis 
strax efter midsommar, var juli månad i Fjällnäs och kom 
sedan till Kärrbogärde, innan tiden var inne att återvända 
till Halmstad.

Familjen var särdeles rörlig denna sommar, och J. del
tog bl. a. i riksdagsmännens Norrlandsresa samt var borta 
första hälvten av juli. Flickorna och jag njöto av det 
härliga vädret, men i slutet av månaden kom ett ihållande 
regn det var ett verkligt skyfall, och när J. och Tuttu 
kommo hem från Marstrand, där de varit ett par dagar, 
berättade jag att ett sådant regn hade vi inte haft på hela 
sommaren. »Ett sådant regn ha vi inte haft på 34 år,» 
upplyste J. det hade han läst i tidningen.

Astrid kom till Kärrbogärde på en vecka och hade sin 
stora docka Flora med, till Bibbis förtjusning; de båda 
små flickorna lekte trevligt tillsammans och sutto för 
resten i terrasshörnet och spritade ärter.

*

J. hade åtskilligt för sig i augusti: han var med på en 
bankett för fredskongressen på Grand Hôtel och höll 
hälsningstalet på franska; dagen efter voro han och Agnes 
på middag för en samling engelska kommunalmän på 
Börsen, och sedan reste J. till Stockholm på tre dagar 
för att deltaga i geolog-kongressen. Slutligen gåvo han 
och Agnes sig av till Brüssel, där den interparlamentariska
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fredskongressen skulle sammanträda; de voro även i 
Ostende och kommo hem efter 2 à 3 veckor.

Tuttu bodde några dagar hos sin vän Maud på Aspe- 
näs och sedan följde Maud med Tuttu till Kärrbogärde; 
de hade mycket muntert tillsammans, men »godthungrig- 
heten» var ett kroniskt tillstånd. »Älskade lillen, jag är 
så godthungrig att jag kan gå åt!» brukade Tuttu förkunna,

■ r

Tuttu med Bessie.

och så letade hon reda på nyckelknippan och försåg sig 
ogenerat ur kakburkarna. Ja, nog var hon samma ostyriga, 
rara och lustiga lilla Tuttu som alltid, men till det yttre 
märktes en förändring. »Tuttu tänker nu mera på sin 
toilette än förr,» skrev jag till Hedvig, »uppträder gärna 
vitklädd vid middagarna och går och speglar sig när hon 
kan komma åt.» Och en annan gång: »Tuttu är så frisk 
och trevlig, så redbar och tillika så kärleksfull mot mig, 
att jag ej oroar mig för hennes karaktärsutveckling.»

*
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Birgit hade roligt av att sällskapa med »pappa Larsson», 
som hon kallade honom, och hans drängar. »Häjsan, 
pojkar,» ropade hon och stack huvudet ut genom 
skrivrumsfönstret om morgnarna — »nu kommer jag 
snart ner till er!» — Hon duade dem och bar vatten till 
dem när de voro törstiga, och så fick hon åka i skott
kärran när den var tom. Men ingenting var ändå så livat 
som att gå ner till ankorna och kycklingarna; såg man 
Birgit springa ner för gången åt det vita huset till kunde 
man vara säker på att strax efteråt höra alla ankornas 
snattrande de hade jagats upp från den lugna, skuggiga 
vrån inne hos kycklingarna och skulle marschera i en 
lång rad ut på gården. När vi en tid senare slaktat sex 
ankor var Birgit ytterst bedrövad, och särskildt grep det 
henne att den finaste ankbonden fått släppa livet till 
han med gröna sammetsmössan på huvudet, vit halsduk 
och fin ljusgrå väst, men när han nu var slaktad ville 
Birgit nödvändigt äta just honom.

En dag, när J. var borta, kom Rydqvist och klagade över 
att den ena suggan, som fått 10 grisar, var sjuk och inte 
kunde ge di. Jag gick ner till grishuset och tittade på 
sällskapet. Det var ynkligt att se alla de små hungriga 
djuren som sprungo av och an och förgäves sökte få sin 
föda, under det suggan låg som död på golvet. Jag lät 
Selma leta reda på en av våra gamla diflaskor, och av 
Bibbi lånade vi »Blåögas» napp; så fingo grisarna vanlig 
mjölk ur flaska ett par dagar, tills suggan var kry igen.

»Vi ha fått en ny sugga,» berättade jag sedan för 
Hedvig, »och pappa och Bibbi gå var dag ner och beundra 
den; pappa räknar och funderar på när alla de blivande 
grisarna lämpligen skola ha sina födelsedagar.»

*

Det var ej samma glädje som vanligt denna höst att 
gå omkring nere i trädgården och titta på fruktträden, ty
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rönnbärsmalen hade härjat svårt bland äpplena och stora 
lass präktig frukt hamnade hos grisarna. De gamla he
derliga äpplemaskarna gingo väl an, ty förödelsen var dä 
åtminstone ej fullständig.

Av plommon fingo vi en rik skörd, men flera sorter 
hemsöktes av mögelsvamp: först syntes en liten brun 
fläck som bredde ut sig alltmer, och till slut såg man 
på träden hela klumpar av någonting som liknade tor
kade fikon.

*

Den 15 september började Tuttu sin läsning i staden 
samt konfirmationsläsningen för pastor Bengtsson, så att 
hon för det mesta bodde inne. Även Agnes hade en

Birgit med Herman.

massa saker att uträtta och stannade dessutom ofta i 
staden för att hålla sin pappa sällskap, då han ej kunde 
komma ut. Birgit och jag höllo till på terrassen med 
Herman eller också i trädgården, där jag satt vid den 
gamla brunnen i skuggan av äppleträdet; ibland kom 
Elsa ner, och hon och Bibbi lekte vid drivbänkarna,
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»fiskade» i sandhögen och schasade upp de återstående 
ankorna då och då. Den sista tiden var Birgit ivrigt 
sysselsatt med att packa, och möblerna i dockskåpet lades 
omsorgsfullt in i tidningspapper samt stuvades ner i en 
stor korg. »Är det inte roligt att packa och stöka?» 
frågade jag. »Jo, men det är mycket roligare att packa 
när man skall flytta till Kärrbogärde än till staden!»

Den 28 september flyttade vi in, efter mer än åtta må
naders oavbruten vistelse på landet.

*

I oktober var Agnes på fröken Aina Petterssons bröllop 
i Jönköping och sedan tärna på fröken Bergenzauns 
bröllop i Göteborg. För resten arbetade hon för barn- 
krubban, i vars styrelse hon var sekreterare, och hade 
både sammanträden och extra sammanträden samt blev 
sekreterare även i spädbarnskrubban.

»Häromdagen hade barnkrubbans styrelse sammanträde 
här för att skriva stadgar;» berättades i ett av mina brev; 
»de höllo på i fem timmar och pratade oavbrutet alla på 
en gång, påstod Tuttu, men så hade det blivit galet och 
det blev ett extra sammanträde dagen efter.» — Agnes 
hade sålunda åtskilligt att stå i, men när hon blev an
modad att en gång i veckan föreläsa i K. F. U. K. om 
sina resor, undanbad hon sig tacksamt detta uppdrag.

Hösten var sällsynt vacker, och Birgit var ute ända 
tills rusket började, då den vanliga katarren infann sig. 
Men hon hade sina böcker, och dessa gåvo nu som alltid 
anledning till spekulation och samtal. »Vad är en råds
herre? Vad menas med biskop? Tycka ugglor om att 
äta ekorrungar?» o. s. v.

Sent en kväll hörde jag hennes lilla röst: »är peppar
kaka bröd?» »Sover du inte så här sent?» »Böckerna!» 
»Tänker du på dem?» »Nej, men när jag skall somna 
så komma de.»
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Vi hjälptes åt i god tid att köpa julklappar och lacka 
in dem, och Birgit tyckte att ingenting kändes så skönt 
som lack-os, men Tuttu, som alltid skulle säga emot, 
invände att våffel-os var mycket bättre. Hon stod om 
förmiddagarna i Arvidssons bod och expedierade, vilket 
var alldeles förtjusande roligt. »Kanske jag blir butiks- 
fröken med tiden,» lät hon oss veta; eljes var planen att 
gå igenom Handelsinstitutet och komma på pappas kontor.

*

Hedvig och Claes rustade sig denna höst för att flytta 
till Bellinga, P/g mil från Ystad, vilket gods, tillhörigt 
friherrinnan Hochschild, Claes numera skulle sköta. Hed
vig berättade: »igår voro vi på avskedsmiddag hos Berchs; 
den snälle översten föreslog en skål för två kamrater 
som snart lämna oss, Claes och Hedvig.»

En tid senare skrev Hedvig från Bellinga: »en vackrare 
trakt i Skåne än denna har jag ej sett.»

I december kommo Claes och Hedvig till Göteborg 
med lillen, som nu för första gången kunde vara med 
på julafton. Han och Birgit fingo var sin spårvagn, och 
den var för båda deras käraste julklapp, men lillen kunde 
bara inte förstå hur det kom sig att Birgit hade en som 
var precis lika med hans — egentligen borde han ha 
båda, tyckte han.

1911.

Claes reste strax på nyåret, men Hedvig och lille- 
Claes skulle stanna tills vidare. — På trettondagen, 
när julgranen skulle tändas för sista gången, orkade 

jag inte gå ner, vilket ingav Birgit ett sådant deltagande 
att hon funderade ut en överraskning, varom tisslades
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och tasslades hela förmiddagen. Jag fick veta att det var 
»någonting långt som satt i en vas,» men ej mer, så att 
min nyfikenhet var stor. Och så, just som middagen 
bars in på en bricka, kom Birgit i triumf med en vas, i 
vilken sutto några grankvistar, och på dessa hängde en 
sockertopp, en töd kula, en silverfisk och en sockermuff, 
vilket allt tagits från julgranen där nere, och i toppen satt 
ett ensamt litet ljus som tändes med detsamma — nu 
jublade Birgit, ty mamma fick ju ersättning för julgranen.

Tuttu var förkyld, hade feber och skulle ligga till sängs, 
vilket var så mycket ledsammare som hon skulle ha upp- 
trädt i tablåer på en fest och varit salig presidenten i fru 
Lenngrens Porträtterna. Hon tiggde och bad att få gå 
på bal på Palace Hôtel också om doktorn förbjöd det, 
och så dök hon upp i nattskjortan än i det ena rummet, 
än i det andra, sprang i trappan för att motionera sig 
eller stod i fönstret och tittade. Agnes ropade i telefon 
att hon ville gå på teatern, men hade ingen att gå med — 
»jo, mig!» ropade Tuttu från sängen.

*

Fram i januari reste Hedvig till Stockholm för att roa 
sig och presenteras vid hovet, och lillen fick stanna i 
Göteborg. Nog blev han omhuldad, men den som sär- 
skildt ägnade honom sina omsorger var moster Tuttu. 
Hon lärde honom säga »älskade Tuttu!» och detta ropade 
han efter henne med sin allra kraftigaste stämma.

Även jag skulle fara upp till Stockholm på några dagar, 
men när jag talade därom i telefon med J. hördes Birgits 
klagande stämma: »mamma, jag längtar!» Tuttu hade 
också jämrat sig över att jag skulle resa och hennes 
längtan skulle bli svår, men hon tycktes reda sig bra på 
det hela. En dag hade hon varit hos Carl på middag 
med en löjtnant och två andra ungherrar, satt som vär
dinna och »pratade oförfärat,» berättade Carl efteråt.
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När jag kom hem på morgonen och gick in till Birgit 
sträcktes två små vita armar emot mig i halvmörkret, 
och hon visade att mitt porträtt stått på nattduksbordet 
medan jag varit borta. — Lilien kom in till mig och frå
gade: »har mormor någon leksak till lillen?» Nej, det 
måste mormor bekänna att hon inte hade. »Har mormor 
ingen liten hund? Ingen fågel? Kanske mormor har en 
bok?» — Mormor hade ingenting av allt detta — bara 
en kaka ur en av sina burkar letade hon fram. Det var 
lillens »Ine» som förespeglat honom alla dessa härlig
heter, men fastän han sålunda blev missräknad var han 
lika vänlig som alltid, stack sin lilla hand i min och följde 
mig in till Birgit, som nu höll på att kläda sig. Hon 
slog armarna om min hals, men lillen knuffade undan 
henne och sade: »det är inte Bibbis lilla mormor — Bibbi 
kan gå och tvätta sej!» De fingo sitta i mitt knä båda 
två på en gång, och fastän de försökte knuffa undan 
varandra lyckades jag någorlunda dela jämnt mellan dem. 
Jag talade en dag med Carl i telefon och sade: »adjö, 
min lille gosse!» — »Vem är mormors lille gosse?» frå
gade lillen sedan jag ringt av. »Det är morbror Carl 
men kanske lillen också är mormors lille gosse?» »Ja,» 
svarade han med sin allra smeksammaste lilla röst — det 
lät som ett litet jamande.

*

Birgit läste numera litet franska och svensk historia för 
mig och hade även börjat skriva. Till sin pappa brukade 
hon skriva brev med tryckbokstäver, och först hade hon 
inte haft reda på hur orden stavades, då vi inte sysselsatt 
oss med den saken, men det var ju lätt för Birgit att 
söka upp i böckerna de ord som skulle användas, efter
som hon kunde sina sagor utantill, och detta medförde 
även den fördelen att stavningen för det mesta blev riktig.
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Krångligare ord, som ej voro så lätta att få reda på, 
vållade ibland svårigheter, så att pappa t. ex. fick veta 
att Birgit fått »blakläderskor och srupor» och att hon 
åkte i »Slottsköken». Alla brev slutade med orden: »nu 
slutar jag. Bibbi.» Det var intressanta saker som be
rättades: »jag skriver med mitt nya papper som jag fick 
första gången jag fick fiskoljan;» »vet han att glaset på 
min klocka har gått sönder,» o. s. v.

♦

Fram i februari kom Hedvig tillbaka från Stockholm, 
och även Agnes, som varit där uppe ett par veckor, 
skulle nu vara hemma en tid.

Den 24 februari dog barnens mormor, som alltid visat 
dem så mycken kärlek. Jag var i Stockholm denna tid, 
och Carl och Agnes fingo resa upp till jordfästningen.

*

I början av mars reste Hedvig hem med sin gosse, 
och den 20 flyttade Birgit och jag till Kärrbogärde. Hon 
var strålande lycklig att få komma ut till landet, och näi 
tåget stannat vid stationen och vi satt oss i vagnen, 
uppstämde hon med ljudlig stämma:

»skogens fåglar sjunga 
med ett glädtigt mod, 
där på kvist de gunga, 
kvittra: »Gud är god!»

Den första morgonen låtsades Birgit inte komma ihåg 
att vi flyttat ut, utan frågade i yrvaken ton om vi inte 
skulle fara till Kärrbogärde snart och försökte se förvå
nad ut när hon slog upp ögonen.

Tuttu måste stanna i staden tills vidare och skul e o 
en tid hos Carl, men kom ut med honom var lördag 
middag över söndagen. Hon yrde omkring som vanligt, 
tappade sitt armband, slet sönder sin klockkedja, glöm e
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biljettbok och portmonnä i kupén, men vem kunde ha 
hjärta att banna henne, sä vänlig som hon var och så 
som hon längtade när vi voro skilda ät! — Ja, Tuttu 
längtade till och med när hon satt på konserterna, på
stod hon, och ringde jag på i telefon svarade hon med 
sitt »helle dudene då!» eller »min lilla älskade skatt!»

Vädret höll sig länge vackert och mildt, Birgit var kry 
och ute, vi hälsade på ankor, grisar och höns och levde 
vårt vanliga liv med vilket vi trivdes så innerligen väl. 
Elsa blev efterskickad alla dagar, och Birgit och hon ra
dade upp dockorna i »leksoffan» på frukostplatsen. Se
dan Birgit lagt sig om kvällarna togo vi fram våra böc
ker, ty ännu dröjde det en stund innan kvällsmaten var 
färdig, men rätt som det var stämde Birgit upp en psalm, 
eller också »Känner du landet, det härliga, rika,» vars elva 
verser föredrogos pä en av henne själv uppfunnen me
lodi, eller »Stjärnorna blinka ner på min ödsliga stig» 
på ungefär samma melodi.

Jag måste sitta en stund vid sängen och vi pratade 
om varjehanda, om allt trevligt som fanns på Kärrbo- 
gärde, och Birgit slutade med ett: »men det allra trevli
gaste är ändå lilla mamma — jag har fått just den rätta 
lilla mamman!» Sedan berättade Birgit om vad märkligt 
och intressant hon läst den sista tiden: om svalan, som 
flyger frän Haparanda till Ystad på 5 à 6 timmar och 
flyttar ända till Indien, och vi slogo upp, i läroboken i 
botanik, de växter, som Birgit sett ute och nu ville ha 
reda på. En annan gång undrade hon vem som först 
skrivit upp berättelserna i Gamla testamentet, eller huru 
många barn den heliga Birgitta hade, eller när riksdagarna 
först sammankallades o. s. v.

J. fick nästan dagligen brev från Birgit, och viktiga ny
heter meddelades: en gång hade vi fått 9 små grisar, en 
annan gång 12 små grisar, och så hette det: »vet han 
att jag har sått bönfrö och krasse,» »vet han att idag när
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jag tittade in i rummet bred
vid ladugården såg jag en katts 
ögon lysa som två stjärnor;» 
»det ligger en höna på kyck
lingar och en på ankor.» Och 
Birgit skrev även dagbok: »en 
blå snödroppe har slagit ut;» 
»det är en liten nymåne i kväll» 
o. s. v.

Över påsk voro alla hemma, 
och J. fann det skönt att en 
tid vila ut från politiken i na
turens sköte. Han hade haft 
en strävsam vinter på sista
tiden plenum och »straffple- j.
num» fyra gånger i veckan
samt arbetade numera i komitén för kommerskollegiums 
ombildande.

Tuttus födelsedag den 27 maj kunde icke firas på det 
vanliga sättet i familjekretsen, emedan hon skulle fara in 
till staden och läsa för prästen. Men till ersättning utbad 
Tuttu sig att få gå in till Hasselblads och äta räkor 
och med detta högtidlighållande av dagen uttalade hon 
sin stora belåtenhet.

Kort efteråt blev Tuttu konfirmerad. Jag skrev till 
Hedvig: »rar och vänlig är Tuttu ju alltid, så att man 
får överse med henne när hon far fram på ett sätt som 
man tycker en 16-årig flicka borde ha vuxit ifrån. Hon 
har en så översvallande livskraft och levnadslust att man 
nog får sätta henne till ordentligt, regelbundet arbete.»

Och när Tuttus skolläsning var slut fick hon göra nytta 
på landet i stället, sydde en bomullsklädning åt sig själv

»Tuttu arbetar på maskin och sprättar upp igen,»
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berättades i ett av mina brev — samt skötte hönsen; 
hon höll sä noga reda på äggen att mamsell knappt fick 
vad hon behövde för hushållet. Vädret var vackert och 
vi hade en skön tid; fruktträden blommade, persiko-spa- 
liern lyste röd vid ladugårdsväggen och göken gol från 
morgon till kväll.

1 början av juni var familjen igen samlad, och Albert 
stannade tills vidare hemma. Han hade lämnat sin bank 
i Halmstad och skulle nu en tid arbeta på Ekmans kon
tor för att sätta sig in i en del göromål - det var nämli
gen meningen att han längre fram skulle bege sig till 
England och arbeta under firmans agent i London.

Albert hade trivts bra i Halmstad, och nog hade han 
gjort det mesta av de små förhållandena där samt be
gagnat de resurser som funnos; men när en annan verk
samhet nu erbjöds honom kände han det lockande att 
få slå sig ner i världsstaden. Någon tid för vila och re
kreation behövdes dock, varför Albert och Agnes följdes 
åt till Fjällnäs, där de skulle stanna en månad. Agnes 
hade, liksom förra året, rysligt trevligt och förfärligt ro
ligt på detta härliga ställe, fastän det var ösregn eller 
snöyra mest alla dagar, och vi fingo henne hem först se
dan J. telegraferat: »omöjligt avvakta sista kafferepet.» 
Sedan dröjde det ej många dagar innan J. och Agnes re
ste till Östergötland, där de skulle gästa Mo gård, Åt
vidaberg m. fl. ställen.

Vi fingo numera ej se Carl lika ofta som förr, emedan 
han var ägare av en liten jakt och använde en stor del 
av sin lediga tid till segling. Tuttu fick ha Kerstin 
hos sig ett par veckor medan de andra voro borta och 
blev sedan bjuden till Aspenäs. Jag blev sjuk och 
måste vara i staden en tid, varför Birgit lämnades allena 
med alla jungfrurna, men en lycka var att hon höll sig 
frisk det hade kommit en »värmevåg» så stark att 
Birgit inte kunde förkyla sig. För henne blev det nu en
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härlig tid, då hon fick springa omkring hur som hälst, 
leka nere vid sjön och klättra i hasselbuskarna uppe hos 
Larssons. Tuttu flyttade in till staden för att se om mig, 
och Birgit skrev varenda dag ett litet brev. »Hönsen 
äro så trevliga och jag har så roligt,» berättade hon.

En dag var Birgit inne och hälsade på mig; jag fick 
veta att en överraskning förbereddes, och hon undrade 
om jag skulle bli glad att få någonting af pärlor? Jag 
försökte gissa vad det kunde vara det började på a och 
slutade på d, och mitt i ordet var ett r och ett b och 
ett m.

Medan värmen ännu räckte sökte J. samt Agnes och 
Tuttu svalka i Marstrand. Albert var i Lysekil och reste 
därifrån hem till Kärrbogärde, varefter han skulle exer
cera på Karlsborg.

En sådan hetta som denna sommar hade man knappt 
hört omtalas. 1 England, berättade tidningarna, tände 
solstrålarna på många ställen eld på sädesfälten, och ur 
rättslokaierna försvunno de stora perukerna — en exem
pellös företeelse i Englands historia. 1 Tyskland ploc
kades stekta äpplen från träden — ja t. o. m. de berlin- 
ska muséerna ledo av värmen, i det att konstverkens 
ramar började slå sig, och i Kaiser-Friedrich-muséet ledo 
målningarna mera på fjorton dagar denna sommar än 
under hela den föregående tid muséet existerat.

I Boden var det 36 gr. i skuggan; Östersund var en 
dag den varmaste platsen i Europa näst Medelhavslän
derna, och för att finna en värmebölja som kunde mäta 
sig med denna måste man gå tillbaka till 1868. Aldrig 
hade man hört talas om så mycket drunkningsolyckor 
som nu, ty aldrig hade människor badat så mycket och 
så oförsiktigt — det var som en riktig epidemi. Och
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skogseldar rasade, den ena efter den andra. Prof. Arrhe
nius förklarade sig rent av tveksam huruvida man i Sve
rige skulle kunnat uthärda ytterligare 6 graders värme.

*

Vi hade ett mycket godt fruktär och fingo bl. a. om
kring 800 persikor frän spaliern; träden dignade under 
de skönaste äpplen, päron och plommon, och allt vad 
mask, skorv, rönnbärsmal och annat otyg heter var man 
fri ifrån denna välsignade sommar.

Birgit och hennes pappa försökte allt som oftast sin 
lycka på fiske, vilket var ett högt uppskattat nöje, även 
om resultatet ej precis motsvarade förväntningarna.

Sä fort värmevågen upphört förkylde Birgit sig, men 
nu var jag hemma igen och kunde se om henne. Vårt 
huvudsakliga nöje utgjordes av att spela räv, och för 
resten hade Birgit ett lass av böcker bredvid sig. »Det 
är härligt att läsa!» utbrast hon gäng pä gång.

Flickorna kunde aldrig inse det nödvändiga i att jag 
jämt skulle sitta inne och passa på Bibbi jag hade 
skyldighet att tänka på mig själv också, predikade de, 
och borde vara ute i luften, ja resa bort och rekreera 
mig, kan tänka. Bibbi hade ju sin Tatta »och för resten 
skola vi sköta om henne så bra,» lovade de. Men Bibbi 
och jag hade vår tanke för oss om den saken.

Pä sensommaren var J. två gånger i Stockholm för att 
arbeta i sin komité. Senare blev han invald i Första 
kammaren som representant för Älvsborgs län.

*

Vi läto detta år bygga till vårt hus i staden och in
redde några soliga, ljusa rum i vindsvåningen, med en 
skön balkong utanför min sängkammare, varjämte värme
ledning infördes. Dessa arbeten vållade oss mycket obe-

19
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hag, ty ej nog med att de väggar som måste borras hål 
i hackades sönder långt mer än vad som var nödvän
digt, utan väggarna i flera rum, vilka skulle lämnas i fred, 
blevo av misstag sönderhackade, och sedan måste alla 
dessa rysliga hål lagas och dessutom taken målas och 
väggarna tapetseras om. Det var en förödelse utan like, 
och J. överdrev knappast när han sade: »värt hus är i 
smulor!»

*

I första hälvten av oktober bodde Hedvig hos oss med 
lillen, som var kry och snäll och rar. Så skulle man flytta 
in, och hur påkostande detta än kändes, anförtrodde Bir
git mig att litet glad var hon i alla fall att komma till 
staden denna gång, eftersom dockskåpet lämnats kvar där 
på vintern. En av de sista dagarna kom hon och vi
skade i mitt öra: »jag vill klippa bort mandlarna i hal
sen!» Hur vi skulle fa bort dessa röda, svullna tinge
star hade länge varit det stora spörsmålet; doktor Kruse 
hade fått klart för sig att Birgit icke hade blödaresjukan 
och tillstyrkte operation, men själv hade hon alltid blivit 
sä förskräckt vid blotta tanken på någonting sådant att 
jag lovat att ej mer tala om saken. Men nu anförtrodde 
hon mig: »jag har länge gått och tänkt på detta, fastän 
jag ingenting ville säga förrän jag riktigt bestämt mig.»

*

Det var med nyfikenhet och spänning vi motsett in
flyttningens stund, då villan i allén ju tedde sig i ett nytt 
skick; i hur hög grad trevnaden ökats genom de gjorda 
förändringarna kom man snart till insikt om. Husets hela 
utseende hade även vunnit på att taket blivit höjt.

Birgit blev opererad och allting gick bra. Hon flyttade 
hem från kliniken efter åtta dagar och var sedan verkli-
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gen något mindre ömtålig än förut, kunde vara ute emel
lanåt och fick springa omkring i huset som hon ville, 
utan att minsta temperaturskillnad mellan rummen med
förde en ny katarr. Hur man unnade henne att känna 
sig frisk och som andra barn, få räka jämnåriga emel
lanåt och leka med dockorna utan oupphörliga avbrott 
för sängliggande! Att få vara med när det var främ
mande var icke det minst roliga, ty Birgit var sällskap
ligt anlagd i hög grad. Det var icke många människor 
hon kände, men dem hon kände älskade hon — flög i 
famnen på dem, hängde sig fast vid deras hals och klätt
rade upp i knäet om hon kunde komma åt. Och när 
böckerna alltjämt voro »härliga» ansåg Birgit att hon inte 
kunde ha det bättre: »jag är så glad att jag inte vet vad 
jag skall göra av mig!» fick jag höra den ena gången efter 
den andra.
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Albert reste i oktober till Nyhamns fabrik vid Sunds
vall för att studera tillverkning av trämassa.

*

Tuttu hade föregående termin slutat sin privatläsning 
och skulle nu läsa några ämnen i Elementarläroverkets 
fortsättningsklass. Någonting så roligt som skolan hade 
Tuttu inte kunnat tänka sig, och bland kamraterna fick 
hon många vänner. Liksom förr höll hon ihop med 
Maud och var även tillsammans med kusin Brita. Tiden 
upptogs för övrigt av ridlektioner och en bostonklubb, 
men musiken var alltjämt Tuttus passion blev det fem 
konserter på åtta dagar så var det alldeles som det skulle 
vara.

En söndag åto vi middag hos Carl kl. 6, och Tuttu 
tiggde och bad att få gå åtminstone till andra avdelnin
gen av konserten. Jag ville ingenting lova förrän vi kom
mit från bordet, men serveringen gick alldeles för lång
samt, ansåg Tuttu, och mitt under middagen viskade hon: 
»detta var det soligaste jag någonsin varit med om!» 
Sedan bad hon att få gå ifrån efterrätten, och när jag 
inte tillät detta ville hon rusa strax vi kommit från bor
det. »Fråga pappa!» svarade jag. Pappa tvekade, men 
Tuttu kysste honom, och med ett: »adjö, gubben lille!» 
var hon i väg innan han hunnit så mycket som öppna 
munnen.

*

Birgit läste numera för en lärarinna, fröken Hackselius, 
som kom till henne alla dagar, och dessa lektioner voro 
det roligaste Birgit varit med om i sitt liv. Det var kin- 
dergarten-metoden som tillämpades, och allting gick som 
en lek. I geografien blev Birgit riktigt styv, tog oss i 
förhör och kuggade oss på alla möjliga öar och berg 
och köpingar som vi aldrig hört talas om. Att model-
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lera i lera var ett ofantligt stort nöje, och när alla vaser 
och nälfat blivit brända, så att den gröna eller röda gla
syren blivit skimrande blank, gömdes de till julklappar 
och försågos med verser. På rasterna roade fröken Hack- 
selius Birgit med lekar, och under handarbetslektionen 
berättades sagor som den snälla fröken själv hittat på 
de borde tryckas, så bra voro de, menade Bibbi.

*

1 början av december flyttade Birgit och jag upp i 
vindsrummen, men där var nog ännu något fuktigt, ty 
Birgit fick genast en stygg hosta med feber, så att hon 
måste bäras ner med detsamma och ligga om nätterna i 
sitt gamla rum ända till våren. Men sedan fick hon hålla 
till där uppe om dagarna, och vi trivdes där alldeles för
träffligt. Där var så ljust och gladt och även tyst och 
fridfullt — vi sluppo höra telefonen och Herman och 
pianoklinket, och mitt skrivrum, vilket Hedvig tyckte vara 
det trevligaste rummet i hela huset, uppsöktes gärna av 
familjens medlemmar.

Det var alltid svårt att få böckerna att räcka till när 
Birgit var sjuk; hon läste med flygande fart och hade 
snart gått igenom allt vad hon själv och syskonen ägde, 
allt vad man möjligtvis kunnat skaffa fram ur skåpen 
gamla jultidningar och vad det eljes kunde vara — och 
sedan hette det: »vad skall jag ta mig till — böckerna 
äro tråkiga!» Jag klippte ut ur tidningarna vad som kunde 
tänkas vara av intresse för Birgit; så t. ex. en gång be
skrivningen på dockutställningen i Stockholm. Hon lä
ste en stund uppmärksamt och frågade därpå: »har det 
varit en stark jordbävning i mellersta Tyskland och 
Schweiz?» Sedan Birgit läst slut om dockutställningen 
hade hon studerat tidningsurklippets andra sida och den 
var minst lika intressant.
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Skrivrummet.

Vi hjälptes åt att lacka julklappar medan Birgit satt 
i sängen, men hade ibland svårt att freda oss för 
Tuttus nyfikna påhälsningar, vilka vållade Birgit stor 
förskräckelse.

J. skulle gissa vad han fick till jul; han hade önskat 
en almanacka och fick veta att det började på a och / och 
slutade på k eller a — han gjorde de galnaste gissningar, 
men det rätta var alldeles omöjligt att komma på.

Före jul var Birgit kry igen. Hon kom så glad upp 
till mig och berättade att »julgranen hade aldrig varit så 
vacker som i år,» — varvid Tuttu, oppositionslysten som
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alltid, klippte av henne med ett: »julgranen är precis som 
den brukar vara samma stjärnor och kulor och annan 
gammal grannlåt som suttit där i alla år!»

Hedvig och Claes samt lillen voro hos oss, och »den 
lille käre» fick en frack, i vilken han tog sig fasligt ko
misk ut.

Vid den sedvanliga släktmiddagen, tredje dag jul, var 
Birgit ytterst livad. Det var första gången hon fick vara 
med vid bordet — det långa, smala bord som var du
kat i biblioteket för alla ungdomarna — och hon fick 
sitta bredvid Astrid; på kvällen dansade hon boston med 
sina långa kusiner, och var gäng de svängde förbi J. ro
pade Birgit »han!» för att pappa riktigt skulle se att hon 
dansade.

1912.

Efter helgen blev det allmänt uppbrott, och först var 
det Hedvig, Claes och lillen som gåvo sig av; se
dan reste Albert till England, för att börja sin nya 

verksamhet, och Agnes till Stockholm.
Som både J. och Agnes tröttnat pä hotell-livet hade en 

liten våning förhyrts i huset n:r 7 B Strandvägen, och där 
skulle nu ordnas så att allt var klart vid riksdagens bör
jan. Jag skrev till Hedvig: »pappa säger att vi anade 
föga, när din utstyrsel ordnades, att den nästa skulle bli 
hans.»

Agnes berättade i brev till Carl: »nu börjar här bli 
litet hemtrevligt, och vi ha fatt gardiner och mattor. När 
jag går omkring i mitt förkläde blir jag tagen för jung
frun, och det inbringar mig ofta vänliga tilltal av handt- 
verkare och arbetare. Vi ha köpt en riktigt trevlig
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soffa som du skall fä ligga i, och jag tror att risken att 
komma rundt i lådan under den är mycket liten.»

Den 11 januari reste J. upp, och sålunda voro inga 
andra kvar i huset än jag, Tuttu och Birgit »nu 
äro vi herrar på täppan,» tyckte Bibbi. Hon hade fått 
en kälke i julklapp och fick var dag åka med den i täck
vagnen till Slottsskogen, där Tatta drog henne på isen; 
sedan upptäcktes en liten beskedlig backe, där Bibbi åkte, 
och var gång kälken kom ner välte den, vilket hörde till 
programmet.

Tuttu måste denna vinter opereras i halsen och låg en 
vecka på doktor Kruses klinik. Sedan bodde vännen 
Maud hos henne tre veckor, och de roade sig med dans
tillställningar och annat samt hade alltid »gräsligt roligt» 
och »illa skojigt.»

I februari var Agnes hemma en vecka och hade nu 
blivit mycket huslig —- virkade dammhanddukar och råd 
gjorde om hushållsangelägenheter. Det svåraste var att 
hitta på maten, ansåg Agnes, och hennes Hilda fann det 
precis lika svårt. »Räkna upp vad mat som finns,» bru
kade Agnes föreslå, »så skall jag sedan bestämma vad 
vi skola ha!»

Men det redde sig i alla fall bra med hushållet där 
uppe, och Agnes skötte det hela till sin pappas synner
liga belåtenhet. För henne själv var det en tillfredsstäl
lelse att fylla en uppgift, få utveckla sina anlag för det 
praktiska och göra det trevligt för J. i hans hem. Ett rikt 
och intressant liv var det också som kommit på Agnes’ 
lott: hon satt som värdinna för sin pappas vänner, rå
kade framstående riksdagsmän och fick åhöra många dis
kussioner i dagens frågor; på riksdagshusets läktare hade 
hon plats, nu som förut, så ofta någon spännande de
batt väntades.

Från Albert fingo vi goda nyheter; han var frisk och 
kry och fann sig väl med sin verksamhet på Mr Oreen-
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halghs kontor, Cannon Street 56; för resten var han in
tresserad av mänga ting, i främsta rummet det politiska 
livet, vilket han uppmärksamt följde, både i England och 
Sverige, och gärna resonnerade om i sina brev.

*

Påsken inföll tidigt fram i mars — och hela familjen 
var samlad utom Albert.

Lille-Claes gjorde täta påhälsningar uppe hos mig, för
klarade sig alltid »hungrig» och hade väl reda på var 
mormors kakburkar stodo. Han fick tillsägelse av Hed
vig att inte tigga om kakor var gång han kom upp, men 
en dag, när han nyss fått en kaka, slog han armarna så 
vänligt om min hals och utbrast: »lillen tycker så mycket 
om mormor!» — och så kom det i en viskning: »kakan 
var god!» Det kunde hända att lillen bad om kakor och 
jag bestämde att han ingen skulle få. »Lillen vill ingen 
ha häller,» blev det stolta svaret.

Birgit hade förkylt sig och låg elva dagar i sängen; 
det upptäcktes att hon fått en stor halskörtel vilken »ilsk- 
nat till,» som doktor Kruse sade, och nödvändigt måste 
tas bort. Över helgdagarna voro alla utom hon och jag 
på Kärrbogärde; Birgit hade skrivit verser på påskäggen 
och en av dem lydde så:

»ingen säger: bäst är det borta, 
ty hemma bli alla sorger korta.»

Den 20 april blev Birgit opererad, då både körtejn i 
halsen och en polyp i näsan togos bort. Hon låg sex 
dagar på kliniken; vädret var det härligaste, ända till 23 
gr. i skuggan, och vi gladde oss åt att snart få flytta till 
Kärrbogärde. Birgit skulle hädanefter komma att tåla myc
ket mer än förr, trodde doktorn, men riktigt stark och 
härdad kunde hon ej bli med ens, ty sedan halskörteln 
kommit bort finge luften ett mycket mer obehindrat till-
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träde till strupe och luftrör än när den suttit i vägen och 
lämnat bara en smal springa öppen; det krävdes också 
tid innan slemhinnorna, vilka så länge varit inflammerade, 
kunde vänja sig vid denna ökade lufttillströmning. En 
obetydlig hosta hade börjat omedelbart efter operationen, 
men ansågs ingenting betyda och skulle gå över i den 
rena luften på Kärrbogärde. Men den gick ej över, den 
snarare ökades, och snart lät det som om den kommit 
djupt nerifrån. Birgit lades i sängen, och när doktor 
Bäcklin kom ut förklarade han att det var »en ordentlig 
lungkatarr. »

Jag skulle denna tid känt mig ännu mycket oroligare 
för Birgit om hon ej haft sitt oföränderligt friska, muntra 
lynne; det var inte jag som behövde trösta henne, utan 
hon tvärtom tröstade och uppmuntrade mig. När hostan 
om morgnarna höll på i timmar och lät som om den al
drig skulle upphöra sade Birgit så gladt: '»litet bättre är 
den nog idag än igår, mamma lilla!» Sedan hon legat i 
tre veckor förklarade doktorn att katarren ännu stod på 
samma punkt. Detta var mycket nedslående, men Birgit 
höll modet uppe, och hela hennes lilla personlighet vitt
nade om så mycken livskraft att jag tänkte: »något farligt 
kan detta nog ej vara.» — Hon åt med sin vanliga friska 
aptit, hon skämtade och pratade, hon skrattade så att det 
ekade i rummen, lekte med sina pappersdockor och hade 
en massa böcker bredvid sig. Vi roade oss med våra 
spel och mycket annat, och Bibbi lät mig var dag höra: 
»vad vi ha trevligt! Ingen kan ha det så bra som vi!» 
o. s. v., och när kvällen kom hette det: »ack om dagarna 
ändå vore litet längre!»

Carl och Tuttu kommo ut så ofta de kunde och hjälpte 
mig att roa och sysselsätta Birgit; Carls specialitet var 
att spela räv, och Tuttu hittade på det ena efter det an
dra samt ville nödvändigt att jag skulle gå ned och lufta 
mig på terrassen.

*
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Det fanns numera ett 
ordentligt växthus på 
Kärrbogärde, och under 
vintern och våren hade 
vi fått vackra sändningar 
rosor och liljekonvaljer, 
varjämte Larsson utlo
vade vindruvor redan i 
juni.

J. och Agnes kommo 
hem till pingst, och 
nog måste det kännas 
skönt, kommo Bibbi och 
jag överens om, för den 
som levat Stockholms
liv hela den ljuvliga vå
ren, att nu få sitta i lugn 
och ro ute på landet.

Efter helgen reste 
Tuttu till Porla tillsam

mans med Olga Wærn. Hon längtade »fasansfullt,» men 
hade förstås roligt i alla fall, och vid midsommarfesten 
skulle hon spela jungfru i en pjäs som hette »Tosingar».

Genom brev hemifrån sattes Tuttu i tillfälle att noga 
följa våra öden. Jag hade blivit ålagd att berätta allting 

»hur det varit» när vi haft främmande, och vad vi 
alla hade för oss, så att det skulle bli precis som om 
nyfikna Tuttu själv gått omkring där hemma, frågande om 
tusen saker och med ögon så stora de gärna kunde bli.

På J.:s och min bröllopsdag uppvaktade Bibbi sin 
pappa med en vers som lydde så:

Agnes,

*

' ?! »

»jag får gratulera pappa, 
kanske det i sommar för honom vill nappa!»
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Carl anträdde en längre resa, nämligen till Argentina 
och Brasilien, och skulle ej återkomma förrän i oktober.

1 andra veckan av juni började värmen komma, och 
doktorn förklarade att Birgit var bättre, ehuru tillfrisknan
det gick mycket långsamt.

Om höns och ankor och grisar talade vi aldrig och 
inte häller om lekstugan, men vid midsommar, då vädret 
var härligt, bad Birgit sin pappa att plocka litet ormbun
kar. Han kom in med ett väldigt fång — hon borrade 
ansiktet in i dem och sade: »nu är det nästan som om 
jag var i skogen!»

Vi hade skaffat en grammofon som underhöll oss om 
eftermiddagarna med sin fängslande repertoir, t. ex. hi
storien om Per och Johanna, vilken var J.:s favoritnum
mer, och visan »Det var en gång en flicka som hette Jo- 
sefine,» vilket senare stycke var det som vi sist av alla 
tröttnade pä. Hela familjen roade sig även med skrivle- 
kar, och när det gällde att få så många småord som 
möjligt av ett större ord blevo alla lika ivriga; den som 
lyckades göra ett riktigt fynd och övertrumfa de andra 
kände sig mäkta stolt. Vi skrattade åt J., som annars 
skrev kvinna med q, men nu var så arg nystavare att han 
skrev vina utan h.

*

I slutet av juni började Birgit få vara uppe ett par tim
mar om dagen, efter 6 ‘/a veckas sängliggande, men snart 
lät hostan stygg igen och doktor Carlström, som tillkal
lades, förklarade att det ännu var mycket rassel i de finare 
luftrören. Det hade blivit en stark värme, och Birgit iick 
sitta i en vilstol uppe i grottan, där det var barrdoft och 
lugnt och skyddat. Och i grottan levde vi nu, vecka ef
ter vecka denna härliga juli månad; vi spelade domino 
och hade våra böcker med och det var mycket vi hunno 
fundera på och tala om. »Jag har litet svårt att tänka
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mig vad världsrymden är,» förklarade Birgit, och svårt 
var för mig att giva tillfredsställande svar pä sådana frå
gor som: »hur är det egentligen med kunskapen? Var 
sitter den hos människan?»

En av Birgits roligaste böcker var en liten tysk fick
atias med alla möjliga statistiska uppgifter från olika län
der. Pappa och hon togo med intresse reda på hur många 
grisar vart och ett land ägde, men de undrade: hade i 
Sverige räknats med de 13 grisarna på Kärrbogärde?

En dag satt Birgit och letade länge i psalmboksregi- 
stret — till slut sade hon: »hur jag än letar kan jag inte 
få reda på den psalm som börjar: »morgonstund har guld 
i mund.»

När Birgit började sitt sängliggande undrade hon hur 
det skulle bli när pappa fram på sommaren for ut och in
spekterade skollovskolonierna skulle hon då vara frisk 
och kunna följa med? »Det tror jag visst du får,» lug
nade jag henne. En vacker julidag åkte J. och flickorna 
till kolonierna — det kunde ej bli tal om att Birgit skulle 
följa med, men hon sade aldrig ett ord.

*

J. var denna sommar upptagen av varjehanda: han reste 
till Vänersborg i början av juli för att vara med om Älvs
borgs läns hushållningssällskaps 100-års-jubileum; till 
Stockholm med Albert och Agnes för att åse de Olym
piska spelen samt till Falsterbo, där hans komité sam
manträdde. Hedvig bodde där med lillen denna tid och 
skrev: »igår, när jag klädde mig till middagen, fick jag 
se en hop herrar, som slogo sig ned på en gräsbeväxt 
kulle framför våra fönster; de intogo alla mycket bekväma 
ställningar och sågo ut att halvdåsa efter middagen; en 
i mitten satt och läste upp något — det var komitén!»

Slutligen blev det en kongress i Göteborg för svensk
hetens bevarande i utlandet, på vilken J. var ordförande
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J.

och varunder han och Agnes bodde tre dagar i staden. 
Skönt var emellertid att J. numera kunde stanna två var
dagar i veckan på Kärrbogärde, när ingenting särskildt 
stötte till, och riktigt fick vila ut efter allt kringflackande 
och arbete.

*

Till familjens frånvarande medlemmar skrev Birgit brev 
på vers, med litet hjälp någon gång, så t. ex. till Carl:

»Uti grottan jag sitter nu, 
och på havet, där är ju du. 
Mamma också i grottan sitter, 
rundt omkring höres fågelkvitter. 
Tuttu sitter så skönt under linden, 
spritar ärter och svalkas av vinden;
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Nanne har kommit hem den rara; 
flickorna skola till staden fara.
Pappa ligger på Falsterbo strand, 
kanske han tar sig en lur ibland;
Albert i Stockholm på Stadion varit, 
men idag han hemåt har farit.
Adjö, lille Kalle, för denna gången, 
nu är det slut med den vackra sången!»

Och till pappa skrev Birgit:

»Lilla pappa är så rar, 
men han jämt ifrån oss far 
Än han far till Vänersborg 
och oss lämnar kvar i sorg 
än han far till Falsterbo, 
glömmer bort sin nya so,

; Æ

Agnes i grottan.
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och i Stockholm jämt han är, 
nästan aldrig är han här. 
Uti grottan har jag skönt, 
och omkring det är sä grönt; 
och en grotta ny vi har, 
mamma där sin vila tar. 
Nanne kom på fredag kväll, 
och hon var så glad och snäll. 
Tuttu bakar, tvättar, syr, 
och hon jämt om godter gnyr. 
Nu adjö till nästa gang, 
snart får han en annan sång.»

*

Doktor Carlström kom ut en gång i veckan och för
undrade sig till en början över att Birgit ej blev bättre. 
När han väntades om söndagsmorgnarna voro Birgit och 
vi alla i stark spänning »vi skola hoppas det bästa, 
men vara beredda på det värsta!» förklarade Birgit, och 
hon mottog hans uttalanden med samma glädtighet och 
sinnesro som hon visat hela denna prövande tid. Så 
blev det äntligen på en gång en väsentlig förbättring 
och jag hoppades att den välsignade värmen skulle räcka 
tills Birgits lungor blivit alldeles bra. Den dag, doktor 
C. sade oss att inga ljud hördes längre, var också den 
sista varma dagen — det var den 28 juli — och Birgits 
hosta hade då räckt i tre månader. Men hon måste allt
jämt skötas med yttersta försiktighet, efter ungefär samma 
régime som förut.

*

I augusti foro J. och flickorna till Marstrand på en 
veckas tid; det vackra vädret hade nu avlösts av ett ide
ligt regnande, och Birgit och jag njöto obeskrivligt av att
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inte vara i Marstrand. Birgit hade äter börjat läsa fran
ska och svensk historia, och dä »lilla Grimberg» råkade 
komma bort fick hon hålla till godo med »stora Odhner» 
i stället, men det var inte lika roligt. »Ack om Odhner 
aldrig kommit pä den idén att skriva historia!» suckade 
Birgit, och en annan gäng: »jag skulle önska att Kristo
fer av Bayern aldrig varit född!»

Albert reste till Eds bruk i Småland, där han skulle 
studera tillverkning av trämassa en månads tid.

1 augusti bodde J. och Agnes igen några dagar i sta
den, för att vara med om festerna vid filolog- och histo
riker-mötet. Hedvig och Claes kommo nu till Kärrbogärde 
med lillen, som var kry och präktig som alltid och upp
fyllde huset med liv.

Pä eftersommaren började ett regnande, vars make man 
aldrig hade sett, och på två dagar kom bortåt ■/» av den 
vanliga årsmängden nederbörd. Frukten ville ej mogna, 
och några små stenhårda päron voro nästan det enda vi 
fingo upp från trädgården, men Birgit kallade dem »ljuv
ligheters ljuvlighet.»

Vid denna tid kom Hedvig till Kärrbogärde för att av
lämna lillen där, ty hon och Claes skulle göra J. och 
Agnes sällskap på en resa till Schweiz.

Lillen var alltid förtjust när han fick åka, men nu lät 
han mig veta: »när mamma är borta kan lillen inte åka 
med mormor!» — »Varför inte?» — »Nej, lillen kan ju 
inte be mamma om lov!»

Tuttu började 9:de klassen i sin skola; hon skulle bl. a. 
genomgå en skolkökskurs samt tog lektioner i snabb
skrift och maskinskrivning. Jag skrev till Carl: »Tuttu 
reser in och ut, är kry och livad och har alltid mycket 
att berätta när hon kommer instörtande efter sina stads-
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resor. Häromdagen var hon, som ensam representant 
för familjen, på Högskolan vid avtäckandet av farbror 
Oscars staty.»

Albert kom hem från Eds bruk och stannade på 
Kärrbogärde några dagar innan han for till Karlsborg 
för att fullgöra det sista årets värnplikt. — 1 slutet av 
september återkommo J. och Agnes, och samtidigt reste 
lille-Claes hem.

Den 15 oktober stuvade vi in oss i täckvagnen för att 
flytta till staden; det var en verklig upplevelse för Birgit 
att få åka, vilket hon inte gjort sedan den gången vi 
flyttade ut i april.

*

Det visade sig snart att Birgit alls inte tålde att vara 
ute: hon fick en stygg hosta och låg i 2'/2 vecka samt 
var nu instängd för hela vintern.

»Men livad och munter är hon som alltid,» skrev jag 
till Hedvig, »tappar aldrig modet och ser den ljusa sidan 
av allting.»

Birgit och hennes pappa komino synnerligen väl över
ens och hade mycket skämtsamt ihop. När han kom in 
till henne om morgnarna låtsades hon sova. — Jaså, 
hon sover,» brukade han säga, »det var bra — då kan 
jag ta alla sakerna ur dockskåpet och kasta dem på gol
vet!» — »Passa på honom, mamma!» ropade Birgit i 
sömnen. Och sedan började de tala om julklapparna, 
och pappa undrade vad han skulle fa han kunde rakt 
inte berga sig för nyfikenhet — och så fick han tag i 
Birgits nyckelknippa och ämnade låsa upp det lilla vita 
väggskåpet, som hon kallade »sitt stora magasin» och 
där hon gömde sina julklappar. Birgit blev alldeles 
skräckslagen, men lyckligtvis kunde pappa aldrig fa reda 
på den rätta nyckeln.
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Var Birgit färdig före pappa sprang hon ner för att 
hjälpa honom att kläda sig. När han snörade sina kängor 
och hade ena foten på en stol höll hon båda armarna 
om hans ben för att han inte skulle falla. Så voro 
hängslena försvunna, och pappa satte på sig pincenez’en 
och letade på bordet och överallt tills han äntligen fann 
dem bakom en stol. Sedan skulle Birgit knäppa hängslena 
i ryggen, men pappa hoppade och slängde på sig så att 
detta var nästan omöjligt; slutligen skulle hon hjälpa ho
nom på med västen, men först snurrade han rundt en 
lång stund innan han lyckades finna hålen för armarna, 
och så befanns det att västen satt upp och ner och till 
sist fick han den på med avigsidan utåt. Det kunde nog 
också hända att Birgit höll efter sin pappa; så t. ex. hade 
han en gång låtit undslippa sig ett »tusan hakar!» och 
Birgit tillrättavisade honom allvarsamt: »så talar inte en 
bildad herre!»

*

Till jul kommo Albert samt Claes och Hedvig med 
lille-Claes jämte en tysk fröken, som numera var lillens 
vårdarinna och skulle lära honom tala tyska. Han var 
som vanligt en medelpunkt för den allmänna uppmärk
samheten och en ständig källa till munterhet, ogenerad 
och frispråkig som han var och trygg och säker med 
sin breda skånska. Han kallade alltid morbröder och 
mostrar vid namn, ty när inte Bibbi sade »morbror» och 
»moster» skulle väl inte han behöva göra det.

Lillens käraste leksak var en väldig gul hare, »Jösse», 
till vilken fräulein sytt kläder och som han hade med sig 
var han gick.

Birgit skrev sedan i sin dagbok: »jag hade fem jul
klappar vardera till pappa och mamma. När jag kom in 
till pappa julaftons morgon var lampan, som stod pä



309

hans nattduksbord, tänd. När han fatt sin första present 
av mig — det var en lerskål — tog han fram ur bords
lådan ett kuvert och gav mig. Det innehöll en snäcka 
och i snäckan låg turkiska flaggan.»

1913.

Flickorna fingo roa sig bra under helgen, och isynner
het Tuttu var ofta bjuden på dans. Hon var numera 
en helt elegant ung dam och tyckte att kartonger 

frän Gina Rubensson voro bland de roligaste presenter 
man kunde få. Bibbi och jag brukade sitta och se på 
hur det gick till när Tuttu gjorde toilette för att åka bort 
på bal — vem hade kunnat tro, på den tid hon for 
omkring som ett yrväder och arbetade i jorden med 
drängarne pä Kärrbogärde, att hon en gång skulle bli en 
sadan här stilig fröken!

Om hon bara inte så ofta känt sig illamående »skrab- 
big» som det brukade heta och måst gå i oro att bli 
riktigt dålig innan kvällen var gång ett nöje väntade! 
Jag får väl gå också om jag blir sjuk?» var Tuttus stå

ende fråga. »Det får du gärna!» lugnade jag henne 
alltid, och hur det var kryade Tuttu till sig så fort 
dansen börjat och hade haft »gräsligt», »bedårande», 
»hemskt» roligt — »jag har aldrig haft så roligt förr i 
mitt liv,» lät hon mig veta nästan var gång.

Fram pä nyåret började Tuttu igen sitt arbete, läste och 
spelade flitigt och lånade hem Carls skrivmaskin för att 
öva sig på den. Även Birgit ville »trycka» och gjorde 
utdrag ur Johan 111 :s historia, vilket hon visste skulle 
glädja mig. Hon hade inte velat ha jullov längre än vad 
som var alldeles nödvändigt; den 23 december slutade
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läsningen och den 2 januari telefonerades efter fröken. 
Och när Birgit var förkyld och låg i sängen fortsatte 
läsningen ändå, men värre var när fröken H. själv blev 
sjuk och inte kunde komma på flera veckor. Birgit 
var ytterst bedrövad och orolig, ringde varenda dag upp 
lärarinnans mamma, gjorde sig underrättad om hur det 
stod till, uppmanade till försiktighet, gladde sig när det 
blev bättre och skrev sedan alltid till pappa och berättade 
hur den snälla fröken mådde.

Efter återkomsten till Bellinga redogjorde Hedvig för 
lillens företag; så t. ex. fingo vi höra att han och »fiskarns 
Ida» spelat en Kasper-teaterpjäs, under fräuleins överin
seende, med dockor av potatisar.

*

Agnes reste till Stockholm i början av februari och vi 
andra rustade oss för att flytta ut till Kärrbogärde.

Numera, när Birgit och jag bodde i de ljusa, glada 
vindsrummen med den sköna balkongen, begärde jag 
knappt bättre än att få stanna kvar i staden; men bara 
vi kommit inom dörren på Kärrbogärde slog en sådan 
känsla av trevnad emot mig att jag tyckte mig aldrig förr 
ha så njutit av att vara där. Och om höstarna — hur 
obeskrivligt skönt funno vi det ej allesammans att bo på 
landet och hur påkostande att bryta upp därifrån! Men 
sedan man väl kommit in till allén, i de varma, ombo
nade rummen, till alla våra böcker och andra saker som 
vi ibland rent av glömt att vi hade, kände vi oss bara 
lyckliga att vara inne. Och om jag sedan längtade till 
Kärrbogärde, så var det endast de stunder då jag i Slotts
skogen eller Kärra Lunds skog såg ekarna lysa som 
guldbrons i solen och tänkte på hur luften är klar och 
trädens färgprakt rikare höstens härliga tid än någon 
annan tid på året.
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0

Interiör av vindsvåningen

Den 20 februari var den dag vi skulle flytta ut, och 
en uppvärmd bil hade beställts för att Birgit inte skulle 
förkyla sig. Det blev en färd som vi ej skola glömma: 
bilen skakade och slängde, solen sken in genom de 
stängda fönstren och luften kändes så kvav att vi madde 
illa. »Den bil-färden göra vi aldrig om igen,» skrev Birgit 
till sin pappa — »när det surrade i bilen surrade det 
också i min mage.»

Hur lyckliga Birgit och jag kände oss i landets stillhet, 
nu som alltid! När vi om eftermiddagarna tände lampan
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i skrivrummet och slogo oss ner med våra böcker, utro
pade Birgit: »min lilla raring, söt är hon och trevligt har 
vi, bara vi är tillsammans!»

Elsa gick i skolan varannan dag, och de av Birgit 
efterlängtade lediga dagarna telefonerades till Larssons 
upprepade gånger för att Elsa skulle komma ner, och 
med allt större otålighet för var gång.

Birgit författade sedermera en uppsats om »Min bästa 
vän» och beskrev hur det gick till denna tid: »vi dela 
alla sängkläderna och dockorna rättvist, d. v. s. det finns 
9 dockor, men Elsa får i stället en hare.»

När vädret blev vackert och mildt lekte de i trädgården 
eller sprungo omkring i backen, och Birgit hade en dag 
fått se en liten ödla »som hade så kloka ögon.» — För 
resten höllo hon och jag till uppe i grottan, där bofin
karna kvittrade och hackspettarna läto höra sitt knarrande 
läte. Birgit ansåg sig till och med höra göken, men 
»den gal aldrig på naken kvist,» upplyste Selma.

Tuttu bodde hos Seatons ett par veckor, men efter påsk, 
då Carl och Agnes reste till London, skulle hon få vara en 
tid hos sin pappa i Stockholm. Inte var det med synner
ligt lugn jag såg Tuttu ge sig av, ty hur skulle det gå 
när hon blev »skrabbig» och vem skulle sköta henne?

En dag telefonerade J. att Tuttu fått en attack åt blind
tarmen och låg till sängs. Jag for genast till Stockholm, 
men det onda gick snart tillbaka; dock borde blindtarmen 
tagas bort sedan Tuttu tillfrisknat, ansåg doktorn. För 
övrigt hade hon roligt där uppe, vävde på Handarbetets 
Vänner, gick pä operan m. m.; pappa och hon trivdes 
bra på tu man hand, men J. undanbad sig att kallas 
»söta gubbsing» när de voro i bodar.

*

Fröken Hackselius kom ut två gånger i veckan och 
läste med Birgit, och de andra dagarna fick hon läsa
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franska och historia för mig, skriva krior m. m. En gäng 
hade hon till ämne: våren. »Snö och is smälta bort, 
böljorna dansa på sjön,» skrev hon, och om skogen be
rättades bl. a.: »när solen lyser på lövträdens höstdräkt 
ser det så vackert ut.» Djuren pä Kärrbogärde utgjorde 
även ett uppsatsämne, och Birgit berättade: »grisarna äro 
Pappas älsklingar; det finns väl knappt någonting på 
Kärrbogärde som Pappa tycker så mycket om som gri
sarna.» Så skulle det bli en kria om sagor, men det 
blev ej mer än detta: »sagor äro det sämsta man kan 
höra på, sade Selma.»

Vi hade trevligt pä tu man hand och kände oss aldrig 
ensamma: vi kunde ju tala med Stockholm varenda dag 
och fingo många brev. En efterlängtad stund var alltid 
då trillan om morgnarna stannade utanför köksdörren 
och Birgit sedan fick låsa upp postväskan. Vanligen 
hade hon ett vykort från pappa, och så studerades tid
ningarna. Birgit ville ha reda på om pappa haft ordet i 
riksdagen och blev missräknad var gäng Ekman i Jönköping 
talat, ty det borde ha varit pappa i stället, ansåg Bibbi.

Jag skrev en dag till Tuttu: »igår kastade Bibbi snöboll, 
vilket var fasligt livat. 
Hon kramar en snöboll 
mycket härdt, och så 
håller hon den tryckt 
mot mitt kindben tills 
den smälter.»

Senare delen av april 
hade vi vackert och 
varmt, och skönt var 
för Birgit att kunna läsa 
för sin fröken nere på

■ 
k

Birgit och Elsa med hundarna.

terrassen samt vara ute med Elsa till långt fram på efter
middagarna. Hon fick ett litet trädgårdsland och där 
sattes potatis och planterades grönsaker. Det var verk-
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kört växter upp till rabatterna.
1 slutet av april kom Tuttu hem

ligen uppfriskande 
att se Birgit springa 
omkring av hjärtans 
lust, solbränd och 
kry; man kunde 
knappt fatta att det 
verkligen var hon, 
den lilla drivhus
plantan, som njöt 
denna frihet. Hon 
gav hönsen mat, 
samlade ihop äggen, 
repade gräs till kyck
lingarna, lagade mat 
i lekstugan och åkte 
i skottkärran med 
Elsa då drängarne

från Stockholm och
flyttade genast till doktor Carlsons klinik, där blindtarms- 
operationen ägde rum. Allt gick lyckligt och bra och 
Tuttu trivdes alldeles förträffligt på kliniken. Under den 
tid jag bodde i staden var fröken Hackselius på Kärr- 
bogärde hos Birgit, men det var ej många dagar Tuttu 
behövde mig: hon var, som sköterskan sade, »en ovan
ligt pigg blindtarmspatient,» och redan den 9 maj 
pingstafton fick hon flytta ut, tillsammans med J. och 
Agnes som kommit från Stockholm samma dag.

Till tröst för utståndna vedermödor fick Tuttu en ka
mera som hon nu började begagna. »Den är så förstån
dig,» tyckte hon, och glädjen var isynnerhet stor var gång 
älsklingen Herman blivit förevigad, liksom min fotogra
fering tilldrog sig största intresset när Herman var med.

Jag skrev till Hedvig: »vad jag gärna unnar lilla Tuttu 
att få njuta av livet, utan oro för magen och dieten



hon som riktigt sjuder av lev
nadslust och är så intensiv i 
allting! Hon häver ur sig 
ogenerat sina tankar och om
dömen så att man riktigt baxnar 
emellanåt, men så är hon så 
varm och känslig pä samma 
gång att man inte kan bli ond 
på henne.»

1 början av juni for Tuttu till 
Porla, där hon skulle vara en 
månad med Olga Wærn, liksom 
förra året. Hon jämrade sig
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betydligt över sitt sorgliga öde; visserligen hade det 
varit roligt i Porla föregående år — »grymt» roligt 
till och med, men så roligt bara kunde det inte bli en 
gäng till.

Det var meningen att Birgit och jag skulle vara i Åre 
en del av sommaren, och detta var en resa som för 
oss betydde ungefär detsamma som för andra människor 
att resa till nordpolen eller världens ända. Vi kunde 
bara inte fatta hur det skulle gå till kunde vi verkligen 
lämna vårt älskade Kärrbogärde och skulle vi komma 
med livet ända till Åre! Vi packade och ordnade en 
lång tid i förväg och Birgit bad mig lägga ner »några 
flaskor bläck,» ty hon ämnade skriva många brev i Åre. 
De andra voro otäcka mot oss för att vi gjort oss fär
diga i så god tid, och isynnerhet var Agnes pepprig: 
rådde oss att åka till Alingsås dagen före resan för att 
inte komma för sent till tåget m. m. i den stilen. Hur 
avundsvärda vi funno de andra som fingo stanna kvar 
på Kärrbogärde och njuta av allt det vackra där!

Birgit hade mycket att göra i sitt trädgårdsland innan 
vi skulle resa. Jag hörde henne ropa till Selma att de 
måste gå ner och kupa potatisen, och så fick hon den



Agnes.

(“Hur avundsvärda vi funno de andra, soin fingo stanna kvar pä Kärrbogärde 
och njuta av allt det vackra där!“)
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första skörden : fem rädisor, vilka jag köpte för 1 öre 
stycket. Och var morgon måste Birgit springa upp i 
backen för att se efter om ett par smultron, som varit 
nästan röda dagen förut, kunde ätas; så plockades de 
och träddes på strå och bjödos åt pappa, som fann dem 
utomordentligt välsmakande.

Äntligen — den 16 juni — gåvo vi oss i väg och 
kommo först till Stockholm, där vi togo in i J:s våning. 
Birgit fann behag i huvudstadslivet, och under de två 
dagar vårt besök räckte var hon i farten oavbrutet. Vakt
paraden var ett underbart och tjusande skådespel, och 
uppköp gjordes i Gemla-boden med morbror Axel. Men 
någon trötthet märktes ej, och jag skrev hem: »Birgit 
var på Skansen och gick omkring i två timmar; sedan,



318

dâ jungfrurna hade ledigt och voro ute, gick Birgit ut i 
köket, diskade allt glas, porslin och silver, torkade allt
sammans mycket ordentligt och satte in det i skåpen.» 

Resan från Stockholm till Åre fördelades på två dagar.
Vi hade hyrt för sommaren en liten villa eller »stuga» 
med högt läge på en sluttning åt söder; här hade Birgit 
det godt och luften gjorde under. Hon var ute snart 
sagt hela dagen, i bister kyla och isande blåst, och om 
det varit stekande solsken några dagar så bara gladdes 
vi när »den härliga Årekylan» kommit igen. Och så roligt 
Birgit hade sedan! Hon fick åka på bergsbanan upp till 
»östra platån» och se på tennistävlingarna och spela 
krocket; hon blev bekant med en mängd små barn och 
stora människor även och sprang långa vägar för att få 
niga för biskop Ullman eller 
gamla fru Dickson eller de snälla 
Melins, och hon fick äta sina 
middagar på Tottens restaurant. 
Men det roligaste av allt var 
ändå festerna och idrottsöv- 
ningarna som »farbror Nalle» 
ställde till, och ett par gånger 
fick Birgit själv deltaga. Hon 
dansade som negerunge och var 
med om att springa på kapp i 
säckar; Birgit var sist, men en 
gosse som kom näst sist föll 
omkull, så att hon kom före 
och undrade om hon skulle bli 
prisbelönad och vinna en sil
verbägare. Birgit.

Det var en sällsynt härlig juni och juli — ej mycket 
regn, men ej häller alltför varmt. Utanför vår stuga växte
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ett par små tynande syrener vilka blommade några veckor 
efter midsommar; en obeskrivligt tilltalande anblick er
bjödo däremot de i regnbågens alla färger prunkande 
ängarna; när dessa blivit slagna ägde Åre ett skönhets- 
värde mindre.

*

Pä Kärrbogärde rådde denna sommar ett ovanligt liv 
och Agnes fick vara värdinna för ett stort sällskap. Först 
kommo Hedvig med lillen och fräulein och sedan anlände 
professor Björck, som skulle måla ett porträtt av Hedvig 
och Agnes tillsammans; dessutom infunno sig andra 
gäster på längre eller kortare tid, så att huset var alldeles 
fullt. Hedvig skrev att hon fann det »mycket intressant 
att följa med hur ett konstverk utvecklas,» men det var 
en ansträngande tid för både målare och modeller, ty 
arbetet pågick ända till åtta timmar om dagen, och Hed
vig och Agnes kommo ej utom dörren förrän på kvällarna. 
När tavlan var färdig funno de dock sin möda rikligen 
lönad, ty det var en mästares verk man gladdes åt och 
beundrade.

*

Porla-livet artade sig bättre för Tuttu än hon väntat, 
och i hennes brev redogjordes för en hel del trevliga 
företag, t. ex. en grävlingsjakt, som tycktes ha varit ett 
i hög grad spännande skådespel, och vid midsommar 
skulle Tuttu spela med i en teaterpjäs, »men mot vilkor 
att slippa kyssa underläkaren.»

I början av juli kom Tuttu till Åre, j. hälsade även på 
oss och snari fingo vi också Albert dit. En liten yrhätta 
var Tuttu nu som alltid, men inte samma vildkatta som 
i yngre dagar, och gällde det resor och utflykter kunde 
man lugnt anförtro henne sina öden. Hon tog hand om
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oss alla, köpte järnvägsbiljetter och telefonerade efter 
skjutsar och beställde mat, och fort och raskt gick det.

Värt största företag — Tuttus och mitt — var en resa 
till Trondhjem, och en minnesrik utflykt företogs av oss 
alla till Hålland. Vi åkte genom den härliga Unders- 
åkersdalen, och när vägen bar över en bro, strax innan 
man kommer till Rista-fallet, stämde Birgit upp en sång 
om Indalsälven. Efter middagen lågo vi i en backe med 
utsikt över dalen, där slåttern pågick som bäst.

Det var en ovanligt rolig och intressant dag tyckte vi 
alla, och stämningen var mycket uppsluppen.

*
21
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tid och bilade ut till 
Carl Larssons Sund- 
born. Vi slogo oss 
ner i Leksand och 
bodde i tingshuset, 
nära gästgivaregården, 
där vi kände oss som 
i en prästgård på lan
det, med en rikedom 
av blommor i trädgår
den nedanför.

En missräkning var 
att i Leksand ej få se 
några kyrkbåtar. Dessa 
hade lämnat plats för 
modernare fortskaff- 
ningsmedel, och kul
lorna från avlägsnare 
socknar kommo till kyr
kan på ångbåt eller

Den 1 augusti skulle vi bryta 
upp från Åre, och Birgit var 
nog glad att få resa hemåt igen, 
men fann det på samma gång 
tråkigt att lämna Åre, där hon 
haften så trevligtid: »ser mamma, 
det är så roligt att någon gång 
få råka litet folk!»

Vi gjorde färden söderut i 
korta dagsresor, stannade ett 
dygn i Östersund, företogo en 
bil-tur på Frösön och lågo nästa 
natt i Ånge; sedan bar det av 
till Falun, där vi gåvo oss god

> fe

Tuttu och Birgit.
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velociped. Och inte häller fick jag göra fritt bruk av 
min kamera, ty kullorna sägo mörka ut sâ fort den kom 
fram. Ej var detta att undra på, då utländingarne tränga 
in i kyrkan och fotografera till och med när folket går 
till nattvarden; vid midsommar hade ett bröllop firats, 
och då brudparet visade sig i dörren riktades mot det
samma sju kameror på en gång.

Ett regn, som aldrig ville sluta, kom oss att packa våra 
koffertar tidigare än som bestämts, och efter halvannan 
vecka reste vi till Stockholm, där vi sammanträffade med 
J. och Agnes. Sedan Birgit ännu en gång fått beundra 
vaktparaden och andra härligheter satte vi oss för sista 
gången på tåget och kommo till Kärrbogärde den 16 
augusti. Det kändes som en oändlig njutning att vara 
hemma igen, efter två månaders bortovaro och mycket 
kringflackande den sista tiden.

Albert hade från Åre begivit sig till Utö för att leva 
sjöliv med Axel ett par veckors tid.

*

En regnperiod hade börjat när vi kommo hem, men 
sedan blev det den härligaste eftersommar, grönskan höll 
sig frisk hela september, rosorna voro praktfulla och sjön 
låg spegelblänk. Skörden av äpplen och päron blev 
tämligen dalig och nästan överallt i trädgården märktes 
spår av växtsjukdomar: det var svamp pä luktärterna, på 
stockrosorna, på plommonen och mycket annat. Nere 
vid det vita huset buro plommonträden ingen frukt alls, 
emedan domherrarna på våren tagit sig för att äta upp 
blomknopparna; Larsson hade visserligen skjutit ej min
dre än sju av dem, till Birgits stora bedrövelse, men det 
hjälpte inte. På somliga plommon syntes ibland en liten, 
liten fläck det var första spåret av svampen, men i 
den fläcken borrade getingarna sig in och åto upp hela 
plommonet. Herman gjorde sitt bästa att hjälpa till med
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förödelsen i trädgården han »botaniserade» som pro
fessor Björck plägade säga, eller med andra ord: han 
grävde djupa hål i rabatterna, »för att döda råttor,» ur
skuldade honom flickorna, då J. ej med riktigt jämnmod 
åsåg hans verk. *

Birgit hade en glad tid sedan vi kommit hem från Åre: 
hon fick göra ungefär vad hon ville, följde med var gång 
vi åkte, höll ihop med sina älskade systrar och tillbragte
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en stor del av dagen nere vid bassängen för att »fiska;»
detta var förstås ofantligt ro
ligt, men en gång ansåg hon 
sig »nära att bli biten av 
en blodigei.»

Tuttu satte upp en väv 
i vita huset röda och vita 
gångmattor vilken jag 
sedan fick köpa.

Ibland om kvällarna, när 
fiickorpas och Carls vänner 
hälsade på, roade ungdo
marna sig med ett nytt kort
spel, och det »galopperades» 
nere vid matsalsbordet så att 
man trodde taket skulle resa 
sig — så skrattade och 
skreko och levde de. Agnes och Birgit.
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Alltsedan J. blivit 
Agnes, j. och Tuttu. riksdagsman hade hö

sten varit den enda 
tid då familjen var samlad i staden och även den tid 
då J. fick leva sitt mest ostörda hemliv. Vi kände 
det lugnt att veta honom ha »jour» i Svea oktober och 
november, ty dessa månader kunde man räkna på att få 
behålla honom hemma, om ej komitén eller handelsrådet 
sammanträdde i Stockholm på några dagar; under lop
pet av 1913 reste J. dit upp femton gånger. Men nog 
räckte göromålen till utan resorna! Inte kunde man häl
ler undra på att J. emellanåt var trött när han kom hem 
vid 5-tiden, efter 3 à 4 långa sammanträden: hos Carne
gies, i konservbolaget, Ostasiatiska kompaniet, slotts- 
skogsstyrelsen, sjömanssällskapet, handelskammaren, fri- 
hamnsutskottet o. s. v., för att inte tala om banken 
och Oauthiod och även Svea, där han hade sina givna 
dagar utom »jouren» och i alla dessa styrelser var J. 
ordförande eller vice ordförande. Men sedan han ätit 
middag och satt med sin cigarr och sin tidning i den

I början av september reste J. 
dit J. var kallad i sin egenskap av 
parlamentariska fredskongressen.

och Agnes till Haag, 
medlem av den inter-

Den sista tiden på 
Kärrbogärde hände 
ofta att J. blev kvar- 
hållen i staden, men 
han omhuldades så 
mycket ömmare var 
gång han kom ut. 
Efter en oförlikneligt 
härlig tid flyttade vi 
in den 6 oktober.
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sköna stolen vid brasan i biblioteket var tröttheten som 
bortblåst isynnerhet om han, såsom någon gång hän
de, blundat till ett litet tag.

Emellanåt åto vi tidig middag — 1/s 5 — då J. skulle 
ha t. ex. inventering i banken eller sammanträde i Stads
biblioteket. Ej sällan hände att han på kvällen kallats 
till Börsföreningen eller Merkantila föreningen, till Fri
sinnade klubben eller Gnistan, och även sällskapslivet 
ställde ju sina krav på honom.

*

Vi fingo en lika vacker oktober som september, och i 
slutet av månaden var det ända till 17 gr. i skuggan. 
Vi firade Carls 30-årsdag den 19 oktober och hade mid
dag för en del av hans vänner. Jag skrev till Hedvig: 
»Axel Hagberg höll ett långt tal, genomgick Carls hela 
levnadshistoria och berörde slutligen den utrikes resan: 
»i Kina ingrep han i politiken och blev tant med änke- 
käjsarinnan — så dog hon snart efter.»

Birgit var kry och njöt av sin frihet i fulla drag, prome
nerade till Örgryte med pappa och syskonen på sön
dagsförmiddagarna och fick för resten gå omkring som 
hon ville, det vill säga hälst på gatorna, där bodfönstren 
utövade en stark dragningskraft. Någon gång hände 
också att hon överraskade sin pappa med besök på kon
toret, Västra Flamngatan 7; att få åka upp i hissen var 
ett särskildt stort nöje.

*

Hedvig gav mig under årens lopp mänga livfulla skil
dringar av det trevliga, friska livet på Bellinga. En gång 
beskrev hon storfisket i sjön sedan fiskeriföreningen över
tagit detsamma, då på en dag drogs upp 600 kilo fisk. 
En annan gång hade Claes jakt, och Hedvig åkte ut med
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jägarnes frukost samt dukade upp den i en bondgård; 
sedan gingo damerna med på jakten ett par timmar och 
foro hem i pony-vagnen: »det mörknade, men fullmånen 
kom upp bakom vackra skyar.» — En dag gick Hedvig 
med Claes pä andjakt: »o vad det skvalade! —jag hade 
två regnkappor på mig, vilket knappast hjälpte.» En 
annan gäng var Hedvig med när Claes sköt rapphöns: 
»man kommer ut i terrängen, över stubbåkrar, betfält 
och gärdesgårdar — det är härligt!» — De fiskade kräf
tor i märgelgravarna, och Hedvig red med Claes, och 
lillen arbetade med vid betupptagningen, och Hedvig och 
han hjälpte till med att sätta upp havren i skylar, och en 
vinterdag åkte de omkring med en skogvaktare som lade 
ut foder åt det vilda.

Den minst angenäma tiden, i Hedvigs tycke, var mars 
månad, dä vädret oftast var dimmigt och slaskigt och 
smutsen på vägarna bottenlös. Hon klavsade omkring 
i leran med gummistövlar på och längtade efter april, då 
man njöt av de långa, soliga dagarna och kände att våren 
var kommen.

En juni-dag skrev Hedvig: »här är så härligt nu; vi voro 
i kväll ute och promenerade, näktergalarna och alla andra 
fåglar sjöngo, man hörde fasaner och rapphöns skrika.»

Och längre fram hette det: »midsommarafton var här 
dans som vanligt i skogen; lille-Claes hade sin lilla vän, 
fiskarns Ida, som han dansade med, och fiskarn bjöd dem 
på lemonad som de drucko ur buteljer.»

Det var ett hälsosamt, härdande liv, och aldrig hade 
Hedvigs hälsa varit så stark som sedan hon flyttat till 
Bellinga.

I början av november reste Tuttu och jag över Köpen
hamn till Bellinga på några dagars besök. Det var roligt 
att se hur Hedvig och Claes hade det på landet, i det
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Agnes hade, som vanligt om höstarna, träget arbete 
för sin barnkrubba och var pä symöte i K. F. U. K. alla 
onsdagar; dessutom togo hon och Tuttu lektioner i fran
ska samt lärde den nya, märkvärdiga dansen tango.

Tuttus musikaliska iver var oförminskad och hon spe
lade numera verkligen vackert. Noter köptes ofta hem 
och Tuttu tog ut stycken; om det än kanske mest var 
dansmusik, sä inövades så mycket gedignare saker för 
herr Bäck.
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rymliga, smakfullt inredda hemmet. Vi åkte omkring i 
omgivningarna och sågo bl. a. Claes’ barndomshem 

Snogeholm.
Lilien var glad och 

vänlig som alltid och 
jag fick se hur han 
red sin lilla islands- 
häst, »Gulan», samt 
körde moster Tuttu 
i en liten vagn.

Jag for hem före 
Tuttu och hade en 
stämningsfull färd ge
nom skogen. Det var 
månsken, en lätt dim
ma låg mellan träden 
och man tänkte på 
älvornas dans; Söv- 
deborgs slott fram
trädde ur dunklet som 
ett sagoslott med sin 
mörka massa och sina

Liiie-ciaes. upplysta fönster.
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Birgit fick en ny lärarinna, fröken Törnqvist, och även 
en läskamrat, Anna Karin Berg från Ekudden — »Pytt» 
kallad — som nu skulle bo hos oss.

Vi hade hoppats att sommaren och Åre skulle ha gjort 
Birgit så stark att hon kunde tåla vintern och Göteborgs- 
luften, men i november blev det att hålla henne i sängen 
en tid. Hon låg och hostade på det gamla sättet, men 
fann tröst i böckerna och firade dessutom en litterär 
triumf: i Folkskolans barntidning stod en gåta på vers 
av Birgit Ekman.

Vid jul voro vi som vanligt alla samlade.

Det var bestämt att Birgit och jag skulle bo på 
Voxenkollen i två månader, medan J. och Agnes 
voro i Stockholm, och Tuttu samtidigt resa till 

Oxford för att vara borta ett halvt år. Hur skulle jag 
reda mig utan min lilla Tuttu, undrade jag vi som 
aldrig varit skilda åt längre än den korta Porla-tiden, och 
inte kunde jag annat än oroa mig vid tanken pä hur det 
skulle gå när Tuttu lämnades på egen hand i ett främ
mande land, så mycket öden som hon alltid var ute för. 
Men Agnes lugnade mig: »Tuttu är som en katt som 
alltid kommer ner på fotterna, hur man än kastar den.» 

Ja, nog var Tuttu käck, tänkte jag, där hon satt vid 
pianot och spelade Marseillaisen med kraftigt anslag, och 
nog hade förståndet växt med åren men så som hon 
kunde rusa och fara! Flög hon inte omkring som en 
tätting, gamla människan, borta vid Avenyen en dag vid 
2-tiden, och detta för att få tag i Herman som jagade 
en katt. Sedan Herman infångats fann Tuttu säkrast att



332

bära honom — men så slet han sig lös och den vilda 
jakten började på nytt, till den promenerande allmänhe
tens förlustelse. Visst var lilla Tuttu sig lik, men man 
fick ju hoppas att allt skulle gå väl ändå.

*

J. och jag hade kommit överens om att vi borde följa 
med vår tid och lägga oss till med bil. Vi skulle taga emot 

den på våren, var det me

Agnes.

ningen, och hela familjen 
gladde sig mycket åt detta; 
men det kändes i alla fall 
vemodigt, den dag Agnes 
och jag åkte för sista 
gången i Slottsskogen i 
den trevliga öppna vag
nen med Gubbero-hä- 
starna, vilka sedan skulle 
förflyttas till Kärrbogärde.

J. och Agnes rustade 
sig nu för att fara upp 
till Stockholm, och Birgit 
hjälpte som vanligt sin 
pappa att packa. En vik
tig uppgift var alltid att 
ordna i asken med alla 
knapparna, men hur skulle 
det gå, undrade J., när 
han kom hem härnäst och 
Bibbi var borta: vem
skulle då städa i asken,
sedan alla knapparna

kommit i oordning efter resan? Ja, det kunde varken 
pappa eller Bibbi begripa.
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Tuttu jämrade sig långt i förväg över den förestående 
skilsmässan och försäkrade mig gång på gång: »jag 
längtar redan!» Den enda ljuspunkten tycktes vara att 
hon ofta fick dansa och hade »så roligt så — ja lillen 
kan aldrig i sitt liv ana hur roligt jag hade!»

Det blev nu uppbrott för den ena efter den andra, och 
Carl var den ende som stannade i Göteborg — den stac
kars lille övergivne Carl, vad skulle han roa sig med i 
ensamheten, undrade vi. Familjen var skingrad på sex 
olika håll, och inte kunde flickorna jämra sig över min 
ringa företagsamhet, ty när jag omsider satt där uppe på 
Voxenkollen hade jag på tre månader varit i tre huvud
städer, på åtta månader fyra gånger i Stockholm samt 
dessutom i Trondhjem, Dalarne och Ystad-trakten.

*

I Stockholm rustade man sig denna tid för att mottaga 
det stora bondetåget den 6 februari, och Agnes skrev 
efteråt: »vi skulle haft åtta västgötar pä middag kl. 5, men 
västgötarne defilerade sist, vid 7-tiden, och endast tre av 
dem kommo du kan tänka dig vår glädje när dessa 
äntligen döko upp!» — »De togo jungfrurna i hand och 
läste långa bordsböner till smörgåsbordet,» berättade J.

Genom Hedvigs brev fick jag följa lille-Claes’ öden och 
utveckling. Han lekte med »fiskarns Kalle», som gjorde 
i ordning båge med pilar, stenslunga och annat livat. 
Hedvig brukade läsa högt för sin gosse och berättade 
en gång, när de sysselsatte sig med Kina: »nu är där 
ingen käjsare längre.» »Men där är väl en så’n där 
dispedent?» förmodade lillen.

*

Vi hade väntat att mötas av vinter på Voxenkollen, 
men fingo i stället mildväder, och detta var nog skönt 
för Birgit så länge man njöt av det härliga solskenet och
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hon kunde vara ute hela förmiddagarna — men så kom 
dimman! »Dimma och duggregn,» »dimma och ösregn,» 
»dimma, storm och ösregn,» antecknade jag dag efter 
dag; det var så tjockt i luften som om man hängt ett 
lakan utanför fönstren, vinden låg på åt vårt håll och i 
rummen hade vi om natten ända ner till 7 gr. C. På 
sex dygn kommo vi ej utom dörren det var som om 
man skulle övervintra på en nordpolsexpedition, och 
Birgit måste sitta hela dagarna väl påklädd i sängen, med 
filtar över sig för att inte bli kall som is om benen. 
Men äntligen, efter nära fyra veckor, kom den efterläng
tade nordanvinden och dimman var pä en gäng som 
bortblåst; landskapet låg i sina oändliga vidder öppet 
och solbelyst nedanför oss och fjorden slingrade sig fram 
som ett blått, glänsande band. Det var smällkallt och 
trevligt, och snart började det även snöa — vi fingo ett 
snöfall som räckte i fyra dagar och på Voxenkollen 
blev ett liv: långa, smala kälkar susade fram på vägen 
och det vimlade av skidlöpare med stavar i händerna. 
Birgit riggade sig för idrottsövningar, även hon blev 
iklädd byxor och tröja och »vindkaabe», fick skidor på 
och började kliva omkring; den första dagen kom hon 
hem så förnöjd och berättade att hon bara satt åtta rovor. 
Och kälkakningen var ej det minst roliga: Birgit for i 
väg med styrstång efter sig, hon som de andra; ibland, 
när hon fick sällskap, kunde det bära av ända ner till 
Holmenkollen, och kungen och drottningen och lille 
kronprins Olav fick hon ofta se. När det började skymma 
kom Birgit in igen, snöig och rödkindad, och tyckte att 
vintern var en härlig tid. Därefter togos skolböckerna 
fram och Birgit hade sin läsning för mig; på kvällen, 
sedan hon lagt sig, resonnerade vi i de olika ämnena. 
Människokroppens studium gav anledning till många in
tressanta spörsmål och Birgit och jag försökte kugga 
varandra på Gustaf Vasa och hans söner.
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En stund på dagen, då Birgit alltid befann sig i stark 
spänning, var den då posten från Göteborg väntades: 
tänk om det var brev till henne, tänk om det var brev 
från Carl!! »Du kunde väl skriva till din lilla älskade 
syster som med otålighet väntar på var post!» påminte 
Bibbi gång på gång. Ty så roliga som Carls brev voro 
ingen annans, och rummet genljöd av Birgits skratr hela 
tiden hon läste dem. När det stora »Holmenkollen-löbet» 
hade ägt rum antog Carl att Bibbi och »hennes sällskaps
dam, mademoiselle Murre» tagit första pris i skidhopp- 
ning, och därför hade »fosterlandet beslutat att eder staty, 
tillverkad av choklad, skall resas på Gustaf Adolfstorg i 
Göteborg, och Gustaf Adolfsstatyn kommer därför att 
nedtagas, och mademoiselle Murre kommer även att till
verkas i choklad och sitta vid statyns fot. Vem som 
hälst av stadens snälla och väluppfostrade barn får bita 
av eder sällskapsdam, men av eder själv får endast ni 
äta, och en särskild stege skall anskaffas och placeras 
nära statyn för att ni bekvämt skall kunna komma åt att 
bita i eder.»

Sådana galenskaper han kunde hitta på, den Kalle!

*

Riksdagstiden blev ej lika behaglig som vanligt detta 
år för J. och Agnes, och den kris, som tog sin början 
med borggårdstalet den ö februari, medförde djupa och 
smärtsamma intryck. J. skrev också: »jag börjar bliva led 
pä allt vad politik heter.» Men vara tankar vändes snart 
i en annan riktning, ty den 23 februari kom brev från 
Carl: »jag vill tala om,» skrev han, »att jag begagnat 
min ensamhet till att förlova mig med Eina Pripp. > 
Vilken överraskning och glädje!

Hedvig uttalade sina sympatier för Eina och skrev 
bl. a.: »så talangfull hon är se’n! Hon kommer att lysa
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som ett ljus i vår familj. — — Carl blir då en snäll 
äkta man en bättre kan man nog ej få.--------Tuttu
blir väl vild när hon får höra denna nyheten; det är för 
väl hon har Albert i närheten så att hon har någon att 
utgjuta sig för.» Från Tuttu lät det såhär: »man har 
ju ledigt kunnat märka att Carl var förtjust i Eina.
Tänka sig lilla kära snälla Carl förlovad — men är det 
inte bra fult av honom att passa på och förlova sig just 
när vi syskon äro borta och inte kunna få vara med om 
de roliga förlovningskalasen eller få det stora nöjet att 
se lilla snälla Carl förlovad och generad.»------ — »Jag
längtar hem rent förfärligt,» hette det en annan gång, 
»när jag tänker på förlovningskalasen och Pappas födel
sedag och alltihop, när ni blir samlade och har så livat. 
Fy då! Är det inte fasansfullt synd om mig???»

För resten fann Tuttu sig förträffligt hos Miss Jennings 
i Oxford och var allt som oftast i London för att bese sig 
och gå på teatern. Jag hade sagt att hon inte fick gå ut 
ensam pä gatorna, utan skulle ha Albert eller annan säker 
och erfaren person med sig, men Tuttu invände: »min 
lille vän, jag är ju så säker och erfaren själv, vet väl lillen!»

*

Agnes kom till Voxenkollen pä några dagar, och jag 
tyckte mig få en klar inblick i händelserna i Stockholm, 
sådana de tett sig för den som iakttagit dem på nära 
håll. Jag uppmanade Agnes att skriva sina politiska 
memoirer; material tillräckligt hade hon åtminstone.

Från Voxenkollen reste Agnes till Göteborg; riksdagen 
var nu upplöst och J.:s Stockholmsvistelse slut för vintern.

*

I början av mars kom en av mig efterlängtad stund: 
jag fick resa till Göteborg för att råka J. samt Carl och
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Agnes (pâ Voxenkollcn.-)

*

hans Eina, njuta hemliv och även ställa till tvä familje
fester: för de förlovade och för J. när han fyllde ÖO är.

Hedvig och Claes kommo även hem, men Albert och 
Tuttu voro kvar i England och Birgit satt uppe pä sitt 
Voxenkollen med Selma; hon längtade otåligt efter oss 
alla och skrev: »är Carl lycklig?» Hur underligt det 
kändes att ej ha Tuttu och Bibbi i huset! Tuttu hade 
aldrig förr varit hemifrån när vi bott i staden, och aldrig 
hade jag behövt sakna min lilla Bibbi.

*

Den 11 mars ingick 60-årsdagen, som vi så länge 
gladt oss åt och från tidiga morgonen kommo heders-

22
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gåvor frän J.:s styrelser samt blommor och telegrammer; 
dessutom mottog han uppvaktningar och besök både 
hemma och på kontoret. Det var 41 år av träget arbete, 
J. kunde se tillbaka på, ty vid 19 år hade han börjat sin 
verksamhet hos Ekman & C:o. Nog tyckte man att den 
hyllning, som kom honom till del, var välförtjänt.

Vid middagen talade Carl känsligt och varmt för sin 
pappa och om hemmet: om vad vi alla vilja vara för 
varandra och huru vi ha allting gemensamt huru 
glädjen blir större och sorgen lättare blott vi hålla till
sammans.

*

Efter halvannan vecka befann jag mig åter på Voxen- 
kollen. Där hade snöat oavbrutet fyra à fem dygn, men 
blev sedan strålande vackert, solen brände het som om 
sommaren och vi måste gå med svarta glasögon. En 
morgon vaknade man vid snöyra igen, och drivorna vid 
vägen lågo höga som fästningsmurar. På eftermiddagen 
framträdde dalen och fjorden ur töcknet, och blåsten lade 
sig; Birgit och jag gingo ner på landsvägen och stötte 
ihop med kungen och drottningen, just som de stodo 
uppställda för att fotograferas av prinsen av Wales, och 
så fingo vi se hur det bar av på skidor för det höga 
herrskapet. Drottningen gick med fart ner för backarna, 
spenslig som en liten plockad kyckling, och Birgit neg 
djupt, där hon stod i sin pojkdräkt vid vägkanten. Fjorden 
glänste som silver och på kvällen välvde sig den mäktiga 
stjärnhimlen över våra huvuden, under det att det vita 
landskapet låg ljust i månskenet.

*

Hur skönt Birgit och jag än hade det på Voxenkollen 
och hur väl vi trivdes, så var det dock med längtan vi 
motsågo uppbrottets stund. Birgit var även ytterst otålig
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Birgit.
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att få se Carls fästmö, som hon på förhand skänkte sin 
systerliga kärlek. Nog hade de nio veckorna där uppe 
gjort Birgit godt, ty i stället för den bleka och magra 
lilla flickan som kommit dit, tyckte man sig nu se en 
stark pojke.

Den 28 mars voro vi hemma igen, och dagen efter kom- 
ino J. och Agnes från Paris, där de varit en kortare tid.

*

Birgit fick ej stanna i Göteborg, hade doktorn bestämt, 
utan skulle flytta till Kärrbogärde med detsamma, och
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hon och jag installerade oss nu där ute. Aldrig förr 
hade Birgit fått springa omkring som hon ville redan 
första dagen, och fasligt livat var att alltjämt fä begagna 
pojkkläder —• »kjolar är det värsta som finns,» förklarade 
Birgit. Än körde hon vattenkärran, än spelade hon 
krocket med Elsa, men för det mesta var hon borta, 
man visste ej var, och fastän vädret var kallt och regnigt 
tyckte Birgit bara det var skönt och härligt.

J. kom till Kärrbogärde så ofta han kunde och jag for 
ibland in på ett par dagar. Agnes fann sig med jämn
mod i att stanna kvar i staden för att se om pappa och 
att inte behöva sitta »rätt upp och ner» ute på landet 
hela den ruskiga april.

Eina och Carl.

Över påskdagarna voro Carl och Eina hos oss och 
Birgit var lycklig; hälst ville hon ha sin plats i Einas 
knä, med armarna om hennes hals, och när Eina dekla
merade för oss, där vi sutto vid brasan i hallen, och
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roade oss med Frödings »I valet och kvalet» 
det ingen häjd på Birgits förtjusning.

*

då var

Den 29 april var den dag som bestämts för Carls och 
Einas bröllop, och Birgit och jag flyttade till staden på 
en vecka. Albert och Tuttu kommo hem med Thule- 
båten Tuttu hade helt enkelt inte kunnat överleva att 
ej få vara med på Carls bröllop, hade hon låtit oss veta. 
Det var märkvärdigt, tyckte man, så som hon redde sig 
i utlandet; allting gick så bra det kunde gå, ingenting 
klickade och Tuttu hade blivit rent av ett mönster av 
ordning — åtminstone att döma av hennes egna redo
görelser. För resten hade hon ställt det bra för sig, 
hade i mars slagit sig ner i London på en månad för 
att riktigt bese tavelgallerier och muséer, och vid påsk 
hade hon och Albert bott en vecka på isle of Wight.

*

Bröllopet firades i Tyska kyrkan kl. 6, och denna stund 
gav oss alla ett vackert minne för livet. Agnes och Tuttu 
voro tärnor, Albert var marskalk och Claes kyrkomarskalk. 
Birgit fick ej blott vara med, för en gångs skull, utan 
hon fick gå efter brudparet, jämte Florence Keiller, och 
hålla en blomsterstav i handen — vilken underbar upp
levelse! — och pä middagen efteråt hos Keillers var hon 
också med.

På kvällen reste de nygifta till Berlin och sedan till Lon
don och Paris. Albert och Tuttu återvände till England.

*

I maj kunde J. ofta göra sig ledig, och han var glad 
att en gång få vara med när Kärrbogärde stod i sin 
vårskrud.
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1 trädgården såg överallt putsat och »vårfint» ut, som 
J. sade, och snart hade man fullt upp av blommor: stora 
rabatter av förgätmigej, vilka sägo ut som blå ögon, 
och massor av tulpaner. Man visste ej vilkendera man 
skulle ge priset: den vita Princesse Marianne eller den 
gula Chrysolora, den rosenröda Murillo eller den röda 
och gula Gloria Solis, och Purpurkrona och Due van

J-
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Tholl lyste i all sin prakt långa vägar — det var en färg
glädje utan like detta är på Kärrbogärde.

Agnes började fotografera, vilket var så mycket intres
santare som man nu kunde få nya porträtter av Herman.

iCjj

Agnes och Herman.

Riksdagen var åter sammankallad till den 18 maj, och 
Agnes följde med J. upp till Stockholm.

*

Birgit hade hela våren haft sina lektioner för fröken 
Törnqvist, som kom ut tre gånger i veckan. I början av 
maj inträffade en numera ovanlig händelse: Birgit förkyl
de sig och måste ligga i sängen. Hon läste ivrigt som 
alltid, klippte ut pappersdockor samt skickade en »kvistig 
fråga» till Folkskolans barntidning, men kom snart på be
nen igen, och sedan var det som om ingenting händt: hon 
sprang omkring, brun och präktig, arbetade i sitt träd-
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Birgit.

Birgit.
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karna och skulle »gödas,» var det

gârdsland, trakterade 
grisarna med rabar
ber eller satt upp- 
spetad i »klätterträ- 
det.» Men det ro
ligaste av allt var 
att fiska ärlingar med 
håv nere i bäcken, 
och en gång var Bir
git lycklig nog få 
upp en »ål unge,» 
som släpptes i ci
sternen vid drivbän- 

meningen.

J. var hemma fem dagar 
Hedemora för att hälsa på 

vid pingst, men Agnes for till 
Arvid Richerts.



Birgit på vägen till badhuset.
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Vädret var kyligt, men vackert; J. och jag sutto i sol
skenet pä terrassen eller nere vid växthuset, pä bänken 
under plommonträdet, samt gingo och tittade pä de pe
renna blommorna som började komma upp i en lång, 
brokig rad utmed bokhäcken vid landsvägen.

Albert och Tuttu roade sig under helgen med att åse 
rodd-tävlingarna i Oxford; man färdades på floden i stora 
båtar punts och Tuttu skrev: »det är alldeles här
ligt att ligga på sammetsdynor i botten av punten.» Albert 
berättade: »tävlingsfebern har gripit Tuttu och hon var 
mycket ledsen att inte New College vann.»

*

Efter pingst blev det på en gång tryckande varmt och 
en period av torka började, så långvarig att någonting 
liknande knappast förr iakttagits i västra Sverige. Ibland 
kunde hända att det blåste upp och mulnade och tunga 
droppar började falla; jag lät ringa på gonggongen för 
att Birgit skulle skynda hem innan ovädret bröt löst, 
men rätt som det var sken solen lika vackert som någon
sin och på himlen fanns ej en sky. »Några hemliga 
naturkrafter tyckas mota bort de låga lufttrycken från våra 
landamären,» stod det i tidningen, »molnen dragä av 
oförklarlig anledning förbi oss.»

J. och Agnes voro hemma igen före midsommar och 
Carl och Eina kommo från Särö på en veckas besök.

Det var en skön tid och vi njöto av tillvaron, där vi 
lågo i skuggan uppe i backen eller höllo till på terras
serna, tills det fram mot kvällen blev så pass svalt att 
man orkade röra på sig en smula.

Birgit fick på midsommardagen åka med de andra till 
Nääs för att åse danslekarna, för första gången; hon fick
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även bada i sjön, vilket likaledes var en ny erfarenhet, 
samt ägnade sig ât det s. k. fisket med J. vandrade ner 
till sjön sä belåten med sina maskar och sitt metspö, och 
resultatet blev alldeles överraskande lyckligt: de voro flera 
gånger nära att få upp en aborre,

Agnes hade hyrt rum på Fjällnäs för juli månad och 
skulle sålunda skiljas på en längre tid från Herman och 
oss andra.

J. återvände till Stockholm, och Birgit och jag voro 
igen lämnade åt vårt öde.t

*

I maj hade J. och Agnes börjat åka i bilen, och utan 
den hade juni månad i staden blivit dem svår, men nu 
fingo de i stället en rent av ljuvlig tid. »Både bilen och 
chauffören äro idealiska,» berättade Agnes, och J. ansåg 
att ett nytt skede av livet börjat för honom med bilen.
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Birgit och J.

»Vi begagna aldrig våra ben,» skrev han, »vi åka alltid.» 
På kvällarna gjordes trevliga turer i Stockholms omgiv
ningar, och även längre utflykter företogos: till Sigtuna, 
Gripsholm, Ängsö ja ända till Mo gård, 22 mil.

I början av juli var J. åter hemma ett par dagar och 
bilen hade nu skickats till Kärrbogärde för att stanna där. 
J. och jag gjorde vår första tur tillsammans, och när vi 
susade i väg åt Borås-hållet tänkte jag på den tid då vi 
åkt i vår lilla kärra och tyckt att det var ett så präktigt 
sätt att fortskaffa sig. Det bar av till Hedareds ka
pell, uppbyggt på 1100-talet och rymmande 400 personer, 
berättade oss den gamle kyrkvaktaren. Det såg ut att
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Agnes med Herman.

I

OfrWäiä
L " X' - ■ ■ >’■

■u> ■ . .. 2^'- ■ ’* ■
r -•‘M-j r,

*■4*3* V*

rymma högst 40 och vi undrade hur de 400 buro sig ät 
för att få plats. »De som inte få rum sitta utanför,» 
upplyste gubben.

Bilen var verkligen »idealisk», som Agnes skrivit av 
Mercedes märke, rymlig och stark; de brantaste backar 
togos helt ledigt, till och med »hästbräckan» upp till 
torpet vid Högalid.

Chauffören var lugn och säker och aldrig hände att 
han ens för ett ögonblick lät distrahera sig: han och
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bilen voro ett. Blev han tilltalad svarade han utan att 
röra huvudet; resonnerade vi med varandra om sevärd
heterna under färden satt han som fastspikad för 
honom fanns ingen annan sevärdhet än vägen med alla 
gropar och stenar. Aldrig, tänkte jag, skulle jag känna 
oro ens under de mest vanskliga förhållanden, bara Eriks
son satt vid ratten.

9

B , , 

.1* tel**

J. och Eriksson.

Det värsta var att man blev så bortskämd av bilen att 
ingenting annat sedan dugde; att åka efter hästar gick ju 
så ynkligt långsamt numera att man tyckte sig inte kom
ma ur fläcken. Obeskrivligt trevligt var att inte behöva 
passa på tågen var gång man skulle till staden, utan fick 
ge sig av precis när man ville, komma direkt dit man skulle 
och fara ut igen med alla sina paketer i samma stund 
man var färdig. Man kände sig, med ett ord, självstän
dig på det angenämaste sätt; och ville man se sig om i
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världen, uppfriska sig med nya intryck, sä kunde man 
på en kort stund förflytta sig till okända trakter.

*

Tuttu hade på våren börjat en kurs på tio veckor vid 
en högre flickskola eller »college» i Oxford; hon läste 
flitigt, skrev en essay var vecka samt åhörde föreläsnin
gar — var med ett ord en riktig student. Tebjudningar 
och utflykter omväxlade med arbetet; Tuttu hade en skön 
tid och skrev: »det är bedårande att gå på floden i mån
sken!» Och hur roligt det än skulle bli att nu snart 
resa med Albert till sjöarna i norra England och till de 
skotska högländerna, kändes det svårt för Tuttu att lämna 
Oxford, »det härligaste ställe på jorden,» och de »rara» 
människorna i Miss Jennings’ hem. Men sedan berätta
des: »det är rent förfärligt roligt att resa, vet lillen!»

Albert skildrade »resans 
bästa minne,» besöket i 
Fort William vid Skot- 
lands västkust: »det var 
en stilla afton, med ett 
par båtar i hamnen, några 
barn lekande vid stranden 
och himlen ovan bergen 
skiftande i alla färger. Man 
hade svårt att gå och lägga 
sig den kvällen.» Något- 
senare hette det i Alberts 
brev: »säkerligen funnos 
icke två mer förnöjda 
människor än Tuttu och 
jag, den eftermiddagen då 
vi i strålande väder an
lände till London efter 
tio dagars färd.»Albert.
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Den 13 juli kommo Albert och Tuttu till Folkestone 
på Englands södra kust, och här skulle Tuttu bo en 
månad, inackorderad hos en gammal general och hans 
tre döttrar. Albert reste hem till Sverige för att stanna 
återstoden av sommaren på Kärrbogärde.

*

Hettan hade känts svär juni månad, men i juli blev 
det värre. Även om termometern ej visade mer än 24 
à 25 eller allra högst 27 grader, så var luften så fuktig 
och tung att man tyckte sig leva som i ett drivhus och fick 
en livlig föreställning om tropikernas klimat. Blåste det så 
var det en vind utan svalka — »det riktigt kokar i sjön,» 
förklarade Birgit, och när man läste i tidningen att berli- 
narne liknat solen vid en flammande eldkula tyckte man 
att precis lika väl kunde man göra det hos oss. Växt
ligheten led oerhört av torkan, och bär och grönsaker

*

* *

Birgit.
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vissnade bort. Skogseldar rasade överallt i landet — 
det var till slut som om hela Sverige brunnit, och man 
beräknade att 45,000 tunnland skog härjats av elden.

Birgit sprang omkring i värmen lika outröttligt som 
någonsin höns och kycklingar skulle ju ses om och 
den lilla svarta kalven var »bedårande.»

Potatisen i Birgits trädgårdsland växte »präktigt och 
käckt,» men en bitter missräkning var att spenaten tor
kade bort. En ännu svårare prövning var att en av kat
torna blev funnen död i cisternen nere i trädgården, och 
det var just den förståndigaste och snällaste av alla kat-

Birgit.
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torna, så att Bibbi var djupt gripen, och hon och Elsa 
bundo kransar som skulle läggas på kisses grav.

J. reste två gånger från Stockholm till Norrland i för
sta hälvten av juli, och jag fick telegram från Bastuträsk 
sedan han hållit på ett dygn: »986 kilometer i svår vär
me.» Men äntligen fingo vi regn, luften blev friskare, 
växtligheten levde upp och från trädgården fingo vi 
massor av blommor.

*

Den 24 juli lästes i tidningarna en rad telegrammer 
med fetstil: det var de första nyheterna om den österri
kisk-serbiska konflikten, och innan många dagar voro 
gångna stod man inför det förfärliga, det ofattbara: världs
kriget. Den stora, ängslande frågan var nu huruvida 
Sverige skulle få vara neutralt beredd måste man ju i 
alla händelser vara, och den 2 augusti kl. 8 pä mor
gonen kungjordes mobilisering av landstormen genom 
klämtning i kyrkorna; gula plakater lyste pä husknutar 
och träd och snart sågo vi soldater med gevär på axeln 
bevaka järnvägsbroarna. Man trodde att allt vad han
del och rörelse heter nödvändigt måste avstanna; alla 
förbindelser med utlandet kommo ju i stockning, och på 
Ekmans kontor t. ex. fanns icke ett enda brev måndag 
morgon den 3 augusti. Folk flyttade hals över huvud 
in till staden från landställen och badorter; ångbåtar och 
järnvägar blevo på en gång överfulla och restauranter 
och pensionater stängdes. Vem kunde veta om ej Göte
borg i en snar framtid skulle bombarderas. 1 Handels
tidningen lästes t. o. m. annonsen om en vaning i ett 
hus med frestande läge vid Linnégatan, »skyddat för 
eventuellt bombardement.» Bäst var att dessförinnan
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ställa om sitt hus; en del ångbätsturer indrogos av brist 
på kol, och nyheterna kommo dessutom så mycket se
nare till sommarnöjena att man omöjligt kunde förmå 
sig att sitta kvar på dem. Mat borde också skaffas för 
långa tider, ansåg man, och det blev en sådan rusning 
efter livsmedel att allting steg i pris; potatisen kostade 
ända till 50 öre litern i Göteborg och dubbelt så myc
ket i Stockholm, mjöl och annat i proportion och 
ändå fanns riklig tillgång pä alla förnödenheter; skörden 
skulle snart inbergas och exportförbud var utfärdat. 
Det var numera ett sådant telefonerande att man t. ex. 
på Kärrbogärde måste vänta många timmar på il-samtal; 
i tidningarna riktades uppmaningar till allmänheten att 
inskränka sig till de nödvändigaste samtalen, och i Stock
holm var telefonen anlitad till den grad att materielen 
blev sliten pa ett oroande sätt och fråga var om att av
koppla 5,000 abonnenter.

Den mest gripande nyheten denna tid nådde oss den 
5 augusti, då posten kom pä morgonen och tidningarna 
hade 5 cm. höga bokstäver: England hade förklarat Tysk
land krig. Ängsligt och beklämmande verkade det när 
samtidigt klockan i Hemsjö kyrka ringde för ny mobili
sering, i tvä timmar oavbrutet.

Vi gingo alla dagar i stark spänning, telefonerade till 
kontoret så ofta vi kunde komma ät, för att av Carl fä 
veta vad nytt som timat innan posten hunnit till oss 
och någonting annat än kriget kunde ingen tänka pä eller 
tala om. De stora och avgörande händelser, man mot
sett i en snar framtid, läto emellertid vänta på sig, och 
efter hand blevo sinnena lugnare; hoppet att Sverige 
skulle få bevara sin neutralitet blev vissare, och gent 
emot de fasor och omvälvningar kriget skulle föra med 
sig blev man till slut liksom stålsatt.

Det ekonomiska livet fick efter hand en mer sansad 
prägel; allmänt »moratorium» blev utfärdat på en månad
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d. v. s. alla likvider skulle uppskjutas sâ pass länge 
vilket blev till lättnad för många.

Riksdagsarbetet fortgick hela denna sommar, och J. 
skrev den 5 augusti: »plenum pågår nu och diskussio
nen släpar sig fram tungt och matt om eljes viktiga frågor 
som ingen har tid att intressera sig för.»

I banko-utskottet var J. strängt upptagen, då betydelse
fulla uppgifter förelågo på grund av de finansiella åtgärder 
som påkallades av de kritiska förhållandena, t. ex. statens 
övertagande av krigsrisken för fartyg. En lättnadens suck 
gick en tid senare över landet när det mäldes att för
svarsfrågan äntligen blivit löst.

*

Agnes hade kommit hem från Fjällnäs i början av 
augusti, och några dagar senare mottogo vi Hedvig och 
lillen jämte fräulein och den lurviga Busse, vilka alla 
varit i Fiskebäckskil en del av sommaren och nu skulle 
stanna på Kärrbogärde. Claes, som kvarstod i reserven, 
tjänstgjorde som adjutant hos chefen för landstormen 
och bodde i Simrishamn.

Carl och Eina hälsade pä emellanåt, till trevnad för 
alla och ej minst för Birgit. Eina var ju alltid så söt och 
vänlig och rolig: hon kunde »tala som en gammal tant» 
och berätta småhistorier om allt möjligt pä sitt lustiga 
sätt, och när lille-Claes red på hennes rygg var hon en 
istadig åsna. Den som nu bara kunde få hem Tuttu, 
önskade vi »Tuttu kan ju bli fängslad,» befarade Bir
git, och för resten var det från början uppgjort att hon 
skulle resa frän England i dessa dagar. Men all regel
bunden ångbåtstrafik hade upphört och vem kunde veta 
om det ej vore farligt att bege sig över Nordsjön just nu, 
när krigsfartyg visade sig på alla hav och man kanske 
kunde vänta att när som hälst av misstag bli skjuten i 
sank. Inga brev kommo fram, så att det var ej häller
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möjligt att fâ reda på hur Tuttu hade det och hur pass 
ängslig hon kunde känna sig där ute. Men så fingo vi 
höra att Thule-båten skulle gå från London en av de när
maste dagarna »om den kunde komma fram för engelska 
minor;» vi telegraferade till Tuttu att ge sig av och kände 
som en lättnad att åtminstone ovissheten var över, ehuru 
jag var långt ifrån lugn vid tanken pä hur Saga med min 
lilla Tuttu ombord gick fram mellan idel minor och släckta 
fyrar. Men så kom helt oväntat telegram från Tuttu att 
hon var kvar i Folkestone, ty vårt telegram till henne 
hade ej hunnit fram i tid. Allting hade kommit ur de 
vanliga gängorna; telegram till och från England tog mer 
än ett dygn, och telegraferade man Ekmans som vanligt 
kom det ej fram: ingen code fick gälla, utan Ekman & C:o 
skulle det heta.
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Nu var det samma bekymmer igen, men rätt som det 
var fingo vi nytt telegram frän Tuttu, avsändt föregående 
dag: »leaving to-day » — och tidigt nästa morgon över
raskades jag i telefon av en kry stämma: »lillen, nu är 
jag kommen!»

Vi fingo sedan veta att Tuttu förgäves sökt fä biljett 
till Beles tur; alla platser voro antecknade långt i förväg, 
men hon hade farit in till London för att följa av en vän, 
och just innan båten skulle gå fick hon höra att en plats 
blivit ledig, emedan en dam lämnat återbud av fruktan 
för minorna. Tuttu klev ombord som hon gick och stod 
och hade en förtjusande resa: några löjtnanter voro om
bord och man fick dansa. Men kofferten hade Tuttu ej 
fått med sig, utan den skulle komma efter; den ena 
veckan efter den andra gick dock i fåfäng väntan, och 
bristerna i Tuttus garderob gjorde sig kännbara på ett 
för henne själv något besvärande, för oss mycket mun
trande sätt.

I trädgården var härligt denna tid; vi fingo mer 
frukt än man vägat hoppas efter all torkan, och särskildt 
persikor skördades i massa. Sådana stockrosor som nu 
hade vi sällan haft, luktärterna bildade en enda doftande 
vägg och solrosorna växte höga som träd. Larsson oroade 
sig för sina lökar som väntades hem från Holland — 
detta var den sida av kriget som egentligen tycktes be
kymra honom men nog hade han alla skäl att känna 
sig nöjd med sin trädgård.

*

Birgit skulle återupptaga sina studier för mig fram på 
sommaren, var det meningen, men när jag föreslog att vi 
skulle börja läsa historia igen invände hon: »vet mamma, 
jag tycker vi har så mycket historia rundt omkring oss 
nu för tiden att vi inte behöver läsa om den i böckerna.»
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Pä sin födelsedag fick Birgit en kamera som gjorde 
henne vild av förtjusning, och hon andades och levde 
nu bara för sin fotografering. Första dagen fotograferades 
alla jungfrurna i grupp, sedan jag med Herman i knäet. 
Birgit var alltid nära att förgås av otålighet innan hennes 
fotografier kommit hem från Hagman; de utgjorde en 
outtömlig källa till glädje, beskådades i oändlighet och 
visades för familjens alla medlemmar många gånger om 
dagen, innan de på kvällen lades ner i det lilla japanska 
skrinet. »Att läsa och fotografera det är tvä härliga 
saker,» tyckte Bibbi; vilketdera som var roligast var omöj
ligt att avgöra.

Hon fick även två dvärghöns från Skåne, och de söta 
små djuren blevo föremål för de ömmaste omsorger.

Det var den 10 augusti, Hedvigs födelsedag, som Tuttu 
kommit hem, och hela familjen var samlad utom Claes, 
vilket ej varit fallet på Kärrbogärde sedan 1910. Hedvig 
fick av lille-Claes i present hans första tand, vilken hjäl
temodigt dragits ut samma morgon.
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Efter denna familjefest kommo tunga dagar: Hedvig 
fick tvä små flickor vilka gingo bort efter en kort levnad.

*

Agnes hade efter Hedvigs födelsedag följt med J. upp 
till Stockholm och stannade borta i fjorton dagar. Kärr- 
bogärde-livet gick snart åter sin vanliga gäng, Hedvig 
och flickorna sysselsatte sig med att sticka strumpor för

Albert. Birgit. Agnes. Tuttu. Eina. Carl. 
Hedvig. Lille-Claes. J.

landstormen, vi bilade en tur dä och då och studerade 
för resten tidningarna så grundligt att knappt någon tid 
blev över för böckerna, utom Herman Bangs noveller 
som jag läste högt.
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Lille-Claes.

Lille-Claes var nu som alltid en trevlig liten gäst, vän
lig mot alla, hurtig och kry; vid middagsbordet väckte 
hans oförbehållsamma frågor och reflektioner mycken 
munterhet, och det lät så nätt när han sjöng sina små 
tyska visor »Zwei Japanesen» m. fl., vilka fräulein 
lärt honom.

Egentligen var Claes ej trakterad av att leka med Bibbi 
och Elsa, utan föredrog pojk-sällskap när sådant fanns 
att få; sedan »min Uno» flyttat till staden måste han dock
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nöja sig med »töserna», tills kusin Olle lyckligtvis koin 
till Kärrbogärde på en vecka och alla kanonerna togos 
fram samt skeppet »Svalan», som varit i Fiskebäckskil.

Lille-Claes trivdes nog bra på Kärrbogärde, men någon 
gång överfölls han av längtan efter sina saker där hem
ma: sitt lilla bord och sina soldater, men allra mest efter 
sina »premie-böcker» sådana böcker som Hedvig om 
jularna skänkte till skolbarnen på Bellinga. Han kunde 
sitta för sig själv hur länge som hälst och titta på illu
strationerna i tidskrifter och historiska arbeten — bilder
böckerna hade han vuxit ifrån för länge sedan men 
allra roligast var när hans mamma satt bredvid och han 
fick fråga och résonnera.

Hedvig och lille-Claes.



Ingenting var sâ intressant som kriget, men politiken 
var också ett ämne som uppmärksammades av lille-Claes. 
När Agnes kommit hem från Stockholm gick han upp i 
hennes rum och började göra sig underrättad om vad 
märkligt som tilldragit sig vid riksdagen. Den kvinliga 
rösträtten räknade tydligen ej Claes till sina anhängare: 
»gummorna kan gärna vänta,» ansåg han.

*

Vi hade fått behålla Albert hemma augusti månad ut, 
men sedan reste han till Orrefors’ bruk i Småland för 
att arbeta på kontoret där så länge kriget räckte.

Den 13 september mötte jag J. på kvällen vid Alingsås’ 
station. Han hade haft en besvärlig sommar och rest 
ej mindre än ätta gånger från riksdagen till Kärrbogärde, 
men så mycket skönare kändes också att nu få stanna 
hemma i ro. En god sak var att J. åtminstone sluppit 
den intcrparlamentariska fredskongressen, som skulle ha 
sammanträdt i Stockholm i augusti, men blev inställd på 
grund av kriget.

Någon tid senare ägde valen rum och J. blev även 
denna gång utsedd till representant för Älvsborgs län i 
Första kammaren, på sex är, med första platsen på den 
frisinnade listan.

*

Det var den skönaste september och vi stekte oss i 
solskenet på terrassen, under det flickorna stickade sina 
grå strumpor med outtröttlig flit ocn kriget diskuterades 
som alltid. Vi beundrade också höstens dagrar och 
granna färger, när sjön lag djupblå och blank och de 
gulnande björkarna vid stranden speglade sig däri.

Mot slutet av månaden ansågo Birgit och jag att ett litet 
luftombyte kunde bliva behagligt, och vi slogo oss ner på
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Mösseberg för en vecka, j. och Tuttu åkte upp för att 
titta till oss och morgonen efter stuvade jag in mig i bilen 
med dem, varefter det bar av utåt Västgötaslätten.

I Warburgs bok om Johan Gabriel Richert berättas i en 
not: »vad är Trufve?» frågar Albert i Almqvists »Det går 
an», och Sara Widebeck svarar: »Trufve, det är Richerts 
sköna herregård pä Mariestadsvägen. Om bara vägen 
mellan staden och ditåt icke vore så hiskligen sandig.»

Jag tror att Sara Widebeck skulle i denna stund ej finna 
vägen mer »hiskligen sandig» än andra vägar åtminstone 
gjorde vi det ej, när vi nu susade i bilen åt Trufve till.

Trufve.

Jag hade alltid önskat att en gäng fä se den gamla 
Richertska gården den sköna herregården» som 
Almqvist uttryckt sig; för mig var Trufve klassisk mark, 
och det var med en känsla som om jag kommit till ett 
kärt gammalt hem, jag nu stod framför det lilla trevliga 
vita huset med frontispiecen.
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Den nuvarande ägaren av Trufve, en gammal f. d. folk
skolelärare vid namn Sahlstrand, visade oss beredvilligt 
omkring. Vi gingo in i rummen, och jag tyckte att det 
kunnat vara igår som farfar och farmor lämnat dem, ty 
allt tedde sig så oförändrat detsamma som jag hört det 
beskrivas för många, många år sedan, och det hela bar 
en sådan prägel av gammaldags trevnad och ro att man 
velat slå sig ner med detsamma och stanna där alltid. 
I förmaket funnos ännu de vackra tapeterna som fram
ställde Napoleons tåg över Alperna, och gick jag den 
slitna trappan upp till övre våningen såg jag de rum där 
min far och hans syskon bott som barn.

Utanför huset var även allting sig likt och de sma röda 
flyglarna stodo där som förr i världen. Jag tänkte på 
honom som en gäng varit själen i detta hem och som 
jag hört nämnas från min tidigaste barndom med en 
nästan andaktsfull vördnad.

Det var en oförgätlig stund, och jag kände mig tack
sam att ha fått göra en pilgrimsfärd till Trufve.

*

Agnes och Tuttu fingo senare uppfriska sig med en 
liten resa: de foro, jämte ]., till Baltiska utställningen i 
Malmö och hade några förtjusande dagar, att döma av 
flickornas skildringar.

Efter den varma september kommo kyliga oktober-da
gar, marken var vit av frost till långt fram på morgonen 
och blommorna voro illa medfarna. Någon gång blev 
det ruskigt och började regna, men i allmänhet hade man 
lika torrt som på sommaren; vi njöto av den härligt klara 
höstluften och ingen längtade till staden.

Birgit höll sig kry och tålde väderlekens skiften. Hon 
började läsa för fröken Hasselgren, som kom ut alla dagar, 
men hur väl hon än trivdes med sin lärarinna och hur
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rolig läsningen var, kunde det nog kännas litet prövande 
ibland, innan man blivit riktigt van, att sitta instängd 
med böckerna efter det långvariga livet i frihet. Birgit 
hade just nu mycket brådtom med att »bygga ett hus» 
uppe på kullen, där arbetarne höllo pä med det nya 
bensin-huset. Fönstren stodo öppna, solen sken in i 
rummet och Birgits tankar vandrade kanske någon gång 
upp till kullen. »Varför blev det en ny arvförening 1604?» 
hörde jag lärarinnan fråga. »Därför att den gamla var 
så dålig,» gav Birgit till svar. Men det var ej ofta hon 
blev distraherad, och läxläsningen gick med intresse och 
fart, särskildt när stora Grimberg var framme. Birgit höll 
på med Gustaf Adolf och ville ha noga reda på 30-åriga 
krigets alla fältherrar och deras senare levnadsöden.

*

Hedvig.



Birgit.

/

I



375

Hedvig och lille-CIaes hade gjort uppbrott den 3 okto
ber och efterlämnat stor saknad pä Kärrbogärde. Claes 
skulle bli fri från sin tjänstgöring den 9, och Hedvig 
hade lovat sin gosse att dessförinnan få se utställningen 
i Malmö.

Ett par veckor senare voro J., flickorna och Albert på 
bröllop i Upsala: Arvid Odencrants gifte sig med Gun
hild Ljunggren, och Agnes var tärna, Albert marskalk. 
Under deras frånvaro hade Birgit och jag sällskap av 
Axel och fingo sedan det stora nöjet att en dag åka in 
till staden för att gästa Carl och Eina för första gången, 
i deras vackra hem vid Aschebergsgatan, och på samma 
gång fira Carls födelsedag. Meningen var att de för 
framtiden skulle bo på Gubbero, men som där måste 
repareras och ändras hade en våning hyrts för vintern.

När Tuttu var i England hade Carl i brev till henne 
utmålat det blivande hemmet på Gubbero som ett riktigt 
fé-slott. »Det blir äkta förgyllningar i ytter- och innertak; 
väggarna ersättas av marmorblock, invändigt beklädda 
med tunna jaspis-skivor.---- På taket blir palmgård och
tennisplan och en liten sjö där man kan bada och fiska 
guldforeller och ostron.»

*

En vecka efter vår inflyttning den 24 oktober fick Bir
git hosta och måste ligga i sängen, men den roliga läs
ningen för fröken Hasselgren fortgick ändå, och fröken 
Törnqvist kom hem två gånger i veckan för de franska 
lektionerna.

Tuttu återupptog sin spelning och övade sin engelska 
konversation för fru Wennström, spelade golf på Hovås, 
genomgick en kurs för sjukvård i krig, följde med Agnes 
på symötena på K. F. U. K. alla måndagar, hade en del 
skrivgöromål för »kvinnornas uppbåd» samt ägnade en
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eftermiddag i veckan sina krafter ät barnen på »änke- 
manshemmet» ute i Masthugget, så att nog hade hon 
sysselsättning så att det räckte till.

Hedvig kom till Göteborg på några dagar för att roa 
sig litet med konserter och annat medan Claes var upp
tagen av sina jakter. Samtidigt fingo vi hem Albert, som 
var utskriven till beväringstjänst den Q november och 
skulle bege sig till Barsebäcks hamn, tre mil från Malmö, 
för att stanna där till den 22 december.

*

Sedan Hedvig och Albert lämnat oss reste Agnes och 
jag till Orrefors pa ett kortare besök. J. hade köpt denna 
i Växiö län belägna egendom år 1913, för skogens skull,

Kristaller från Orrefors.

men fick även intresse för glasbruket, 
vilket drevs upp och utvidgades. Förut 
hade endast tillverkats fönsterglas samt 
flaskor för bläck, mjölk och aseptol, 
men J. lät införa kristall-tillverkning. 
Allt som oftast tillsändes honom di
verse vackra föremål som prov, och 
hela familjen hade stort nöje av att 
beskåda desamma. Blommorna från 
Kärrbogärde ordnades för det mesta 
i Orrefors’ skålar och vaser, och när 
Carl gifte sig fick han en glasservis 
därifrån. På hösten kommo trevliga 
sändningar av rådjur och annat vildt, 
så att även skogen gjorde sig påmint 
på ett angenämt sätt. Vi voro alle
sammans mycket glada åt Orrefors och 

ämnade hädanefter fara dit om somrarna på någon vecka 
då och då. Ej underligt att vi voro nyfikna att se hur
där såg ut, vi som ej varit där förut, och även om Agnes
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och jag ej valt den vackraste årstiden för vår resa, gladde 
vi oss mycket åt att äntligen få komma till Orrefors.

Ett snöblandat regn föll den kväll vi voro framme, 
men nästa dag bättrade vädret sig. Utanför våra fönster 
sågo vi sjön, där timret låg tätt som ett golv; flottnings- 
karlarnes långa stakar blänkte i solskenet och fyra svanar 
lyste vita mot granarna vid stranden.

Vi bodde i ett litet trevligt, vitrappat hus, byggt år 
1825 och övervuxet med murgröna, vilket J. låtit inreda

Vårt hus på Orrefors.
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åt sig och där vi nu hade det bra på alla sätt. Dispo
nenten Ahlin visade Agnes omkring på bruket, och hon 
och jag gjorde en åktur till det naturskönt belägna Oul- 
laskruv, ett gammalt säteri som hör till Orrefors, med 
ett fönster-glasbruk vilket skötes därifrån.

Orrefors är beläget på det småländska höglandet, 550 
fot över havet; det omfattar 650 tunnland jord och 21,000 
tunnland skog, som avverkas på det sätt att alla träd 
av 8 tums tjocklek vid manshöjd huggas ungefär vart 
femtonde år.
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På hemresan skildes Agnes’ och mina vägar i Alvesta, 
då hon skulle bege sig till Skåne för att hälsa på Claes 
och Hedvig.

*

J. slapp denna höst att resa till Stockholm mer än 
någon enstaka gång, men arbetsamt hade han det, nu 
som alltid, och sammanträdena hopade sig nästan värre 
än vanligt, tyckte vi man bara undrade hur han kunde 
hinna med dem alla. Nya planer och företag togo tid 
och krafter i anspråk, t. ex. skeppsdockbolaget och den 
svensk-amerikanska ångbåtslinien.

*

Alltsedan vi flyttat in på hösten hade Birgit varit upp
tagen av täta besök hos tanddoktorn: ett par framtänder 
hade nämligen växt utåt och de andra tänderna sutto 
litet hur som hälst, och nu skulle allt detta rättas till. 
Väl att vi inte visste förut vad vi inläto oss på och vil
ket petgöra det var att få fason på tänderna!

Fyra stift insattes i Birgits mun och från dessa drogos 
guldbågar över båda tandraderna; sedan var det ligaturer 
och band och gummiringar i oändlighet, så att Birgit till 
slut hade munnen alldeles full och det var ett ideligt 
skruvande och ändrande och plockande var gång hon 
kom till doktor André. Vanligen var det två eller tre 
gånger i veckan hon skulle dit, men längre fram ännu 
oftare, och den första tiden måste jag nödvändigt följa 
med och sitta bredvid, så att Birgit kunde krama min 
hand var gång det gjorde ondt. Men sedan blev hon 
modigare och fann att det gick att reda sig ensam.

Vi hade mycket undrat hur det skulle gå när Birgit 
fick sina vanliga förkylningar, enär behandlingen ej finge 
avbrytas, men till vår glada överraskning var det numera
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endast sällan hon besvärades av dem, och vid dessa till
fällen kom doktorn hem till oss. Väl var också att vi 
hade bilen, ty i den satt man bättre skyddad för drag än 
i vagnen, och för resten gick det ju i ett enda viftande 
att förflytta sig till Vasagatan 48. Mången gång kommo 
vi även under fund med, att fastän det regnade och blåste 
så att det under vanliga förhållanden icke skulle fallit oss 
in att ta ut Birgit, så kändes luften ren och behaglig; 
man kunde t. o. m. ha fönstret öppet och åka ett varv 
i Slottsskogen efteråt. På detta sätt vande Birgit sig 
att få en näsa luft i alla väder. Om än såsom läkarne 
förutsagt slemhinnorna genom omsättningen blivit 
starkare och Voxenkollen väl även gjort sitt till, tror jag 
icke att Birgit kunnat bli så pass härdad om hennes 
tänder suttit rätt och vi haft bara vagnen att åka i.

Denna höst var också den trevligaste Birgit någonsin 
upplevat, ty inte bara att hon njöt sin frihet inomhus 
som aldrig förr hon kunde t. ex. rusa ner i tamburen
var gång det ringde och omfamna Maud och andra vän
ner utan hon fick följa med när vi voro bjudna till 
Carls på middag samt gick ensam omkring i staden som 
en vanlig människa. Men dröjde hon längre än väntat, 
stod Selma ute vid grinden för att se om en liten flicka 
i blå kappa och vit hatt skymtades bortåt teatern till. 
»Jag har inte blivit överkörd,» brukade Birgit lugna Tatta 
när hon kom hem.

*

I december hade Tuttu och jag ärende till Stockholm 
och förenade nytta och nöje under en veckas tid. Tuttu 
var bl. a. lycklig nog att få höra Selma Lagerlöfs inträ
destal i Svenska akademien.

Albert hade nu tjänat fosterlandet i sex veckor och 
kom hem från Skåne, ingalunda medtagen av krigarlivets



__
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strapatser, som jag fruktat, utan i glädjande välmåga, 
och det fastän han icke fått ordentlig mat, utan hushållat 
för sig själv, med konservburkar och salt tunga i en låda 
inne i sitt rum.

Birgit var som vanligt ivrigt upptagen av julklapps- 
bestyr, och pappa och hon hade många hemligheter; 
man kunde inte begripa vad de hade för sig hela kväl
larna i hans rum, och tog man i dörren sä var den låst. 
Men snart fick man ljus i saken : en sådan massa kvicka 
verser som denna julafton hade nog aldrig blivit upp
lästa i vårt hus.

Birgit fick vara med om helgens alla familjebjudningar: 
annandagen på Bruket som vanligt, tredjedagen hos oss 
och nyårsaftons middag igen på »doppet» ute på Bruket.

Det var numera endast vid julen som hela skaran av 
kusiner råkades, och roligt var att se dem alla tillsammans. 
Om de måhända under uppväxtåren kommit något ifrån 
varandra, genom olika läggning och skilda intressen, så 
hade på senare år många av dem förts närmare varandra 
igen, och de voro allesammans som glada barn, liksom 
pa den tid när de lekte pä Oubbero och på Styrsö.












