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I ftöga norcfeq.

wi/jupa drifvor, frost och vintermörker lågo utbredda
öfver den höga norden, solen var en nastan

förgäten gäst och norrskenet glänste och flammade
den långa natten.

En sydbo skulle förtviflat i denna kalla, dystra
öken den nordliga lappmarken men inbyggarne
där voro vana vid naturen omkring sig, vid den
varma, snabbt flyende sommaren och den långa, mörka
vintern.

Helt belåten satt Matts Kinnunen i sin lapp-
stuga vid den sotiga spiseln, där grytan med renköttet
kokade. Rundt omkring honom sorlade en talrik
barnskara, hvilken ifrigt väntade på någon liten kött-
bit, som Matts med sin knif uppfångade ur grytan
och delade ut åt en och annan af de små hungriga
skrikhalsarne. Äldste sonen Idde, en fjortonårig
gosse, vräkte sig på den af mjuka böjliga qvistar
beredda bädden, som upptog hela ena sidan af stu-
gan, och lappgumman med den fullvuxna dottern
satt hopkrupen och sydde vid skenet från brasan.

Den fladdrande elden upplyste bjärt flickans
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ansigte och hennes lilla, späda gestalt med de små
händerna och fötterna, som kunnat väcka en världs-
dams afundsjuka. Värmen från spiseln hade spridt
en blek rodnad öfver kinderna, ansigtet var friskt
och täckt, sådant man ofta finner det hos de unga
lappflickorna, hvilkas milda vasen förlänar dem ett
eget ljuft behag. Ögat dröjde gärna vid den unga
Ailis veka fägring, hvars största dragningskraft sä-
kert utgjordes af hennes fullkomligt oskuldsfulla
omedvetenhet. Då barnskaran alltför högljudt jub-
lade öfver någon läckerbit ur grytan, såg hon upp
och smålog med ett drömmande uttryck i ögonen;
man kunde helt tydligt se, att hennes tankar voro
långt borta.

Ja, långt borta voro de visserligen, ute på fjäl-
len, där frosten låg skarp öfver den hvita drifvan
och skapade en ypperlig väg för den snabbe skid-
löparen. Det var John Anundsen hon tänkte på;
han skulle färdas hit öfver någon dag före jul och
glömde aldrig att vika in i Matts Kinnunens stuga.
John dref vidsträckta affärer. Han var kommissio-
när för handelsmannen nere vid fjorden på norska
sidan och köpte upp renhudar, pelsverk och fisk m.
m. af fjäll och fiskarlapparna. Flere gånger om året
var han i rörelse, en välkänd och efterlängtad gäst
i stugor och kåtor, som alltid hade en näfve russin
åt barnen och en strut kaffe åt den lilla rödögda
lappgumman. Men hos ingen var han så välkom-
men som hos Matts Kinnunen. Atminstone klappade
ett hjärta högt af glädje, hvarje gång Anundsens
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ståtliga gestalt trädde in öfver stugtröskeln. Han
var det bästa unga Aili visste i denna värld; för
henne voro Johns muntra, bruna ögon klarare än
vinterns stjärnor och midsommarens soi.

Han var också i sanning en ganska anslående
företeelse, denne man med det starkt krusade nöt-
bruna håret och skägget, de bländhvita tänderna, som
blixtrade fram hvarje gång han skrattade, och de
tindrande ögonen. Man kunde nog se, att han var
född tili handelsman; den klipska blicken lät icke
bedraga sig, och det fryntliga, alltid gJada lynnet
gjorde honom välkommen öfverallt. Då härtill kom
en aldrig svikande punktlighet med betalningen af
de inköpta varoma, blir det lätt att förstå, hvarför
enhvar helst gjorde upp sinä sraå affärer med John
Anundsen.

För Aili var det en verklig högtid, hvar gång
lian kom. Då han aftalat något köp med Matts och
de tömt ett glas tillsammans ur Anundsens munför-
råd, hade han alltid ett gladt ord för den täcka,
blyga flickan, ja det hände tili och med, att han
hemtade henne ett grant sidenband, en kedja eller
annat smått, saker dem Aili gömde såsom sinä dyr-
baraste skatter.

Hon visste ingenting roligare än att sitta hop-
krupen och lyssna tili Johns berättelser, och berätta
kunde han, det voro alla ense om. Då han jämt
färdades vida omkring, var han nastan som en van-
drande krönika och förde nyheter från slättbygden
den stora världen upp tili ödemarken. Han visste
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tili punkt och pricka alit, hvad man ville veta, och
mera därtill; men når han slog sig på att berätta
sinä egna äfventyr och alit det myckna besynnerliga
och underbara han upplefvat på sinä otaliga resor,
spändes Ailis uppmärksamhet tili det yttersta. Björn-
jagter, yrstormar, snöskred på tundrorna, alit hade
han värit med om, och han berättade hemska saker
så märkvärdigt lefvande, att håret af förskräckelse
kunde resa sig på ens hufvud. Sedän kunde han
åter beskrifva så vackert om den leende fjorden en
sommardag, om slättbygdens gyllene åkrar, de fri-
ska gröna ängarna och handelsmannens trädgård, en
verklig trädgård med blommor och lummiga rönnträd,
som vid midsommar stodo alldeles öfversållade med
hvit, doftande snö. Det var alltsammans så härligt,
tyckte Aili. Hon tröttnade aldrig att höra talas där-
om och tänkte nu äfven därpå, medan hon satt så
flitigt nedlutad öfver sitt arbete. John hade taiat
om att han skulle färdas hit uppåt dagarna före jul,
och nu var den tiden kommen. Blott två gånger
dag och natt ännu, så skulle julklockorna ringa i
den lilla kyrkan där nere på andra sidan fjället, och
Aili hade lofvat sig, att hon skulle dit öfver i år och
höra dem.

Presten hade värit hos dem den föregående
sommaren, och Aili tyckte mycket om honom; han
var så god och vänlig och kunde tala i kristliga ting
så enkelt, att äfven ett barn måste förstå honom.
Därför ville hon nu bort tili kyrkan på julmorgonen
för att höra honom berätta om Frälsarens födelse
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och de himmelska englaskarornas lofsånger. Hon
tänkte på de många ljusen hon skulle få se, på
klockringningen och psalmsången, tänkte så djupt,
att arbetet nastan föll henne ur händerna, då faderns
röst åter väckte hennes uppmärksamhet på det, som
tilldrog sig i stugan.

Matts hade förkunnat, att köttet var färdigkokt,
och nu samlades alla omkring honom för att få sin
andel af grytans innehåll, af husfadern styckadt i
passande bitar. Köttspadet åter hälldes i skålar och
förtärdes såsom supanmat. Tili allra sist tillblandade
modern och Aili af mjöl och vatten en deg och ba-
kade däraf tunna kakor, hvilka gräddades på den
glödheta ugnsmuren och åtos såsom »påmat». Se-
dän måltiden var undangjord, begaf man sig tili
sängs, och snart sofvo alla i Matts Kinnunens stuga
en djup, lugn sömn.

Ailis väntan skulle icke bedraga henne. John
Anundsens vägar hade nog legat ditåt den qvällen,
men han blef uppehållen i en annan lappstuga, och
det var först inemot raiddagstiden den följande da-
gen, som hans muntra röst hördes utanför dörren:

God dag, godt folk, helsningar från nästbyg-
den!

Ailis runda kind flammade upp i grannaste
purpur, och med strålande blick helsade hon den
kare resanden. Hvad huset hade bäst, blef nu upp-
dukadt för gästen, färskt kokadt renkött, renost,
varma tunnbröd och kaffe, och när man ätit, fanns
det så mycket att språka om å ömse sidor. Anund-
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sen tände sin korta pipa och bjöd äfven Matts på
tobak; åt barnen ha de ban russin och pränikor, som
kömmit tili handelsmannen med ryskä fiskköpare-
skutor, sade han. Lappgumman fick sin vanliga
kaffetribut, och åt Aili hade han en liten spegel med
blank mässingsram; det var ju jul, och nere i sö-
dern, där han egentligen var hemma, höllo de alltid
på den gamla seden med julgåfvor.

Aili betraktade sin present med synbar förtjus-
ning: Du hade ju inte någon spegel förut sade
John och slog henne skämtsamt på axeln den är
en vän, som aldrig ljuger och kan berätta dig, att
du är en liten nätt lapp-qvinna, om du inte visste
det förut.

Aili blef ännu rödare och hastade att gömma
spegeln mellan vecken på sin tröja; sedän satt hon
tyst och lyssnade hela den långa qvällen inpå sena
natten tili Anundsens berättelser, hvilka såsom bro-
kiga bilder från den stora, främmande världen drogo
förbi hennes själ.

Dagen om man uppe i Lappland denna tid
på året kan tala om en sadan grydde ändtligen;
det var den tjugufjärde december, själfva julaftonen.
Anundsen hade redan uppgjort sinä affärer med Matts
Kinnunen och spisade ännu en måltid i stugan, in-
nan han redde sig tili affärd.

Den halfvuxne Idde mönstrade med förtjusning
Johns ypperliga skidor; med dem kunde man alit
färdas några mii på en dag, menade han.

Ja sade John, som nu bjöd farväl och
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knäppte öfver axeln sin stora läderväska jag äm-
nar också vara nere vid fjorden innan qvällen och
äta torsk och hvitgröt i handelsmansgården.

Den som kunde få följa med honom
tänkte Aili längtansfullt, där hon stod helt sorgsen
utanför stugan, medan Anundsen såg efter remmarna
på sinä skidor.

Vet du, hvarför jag är så angelägen att vara
där nere i qväll? frågade han och drog fastare
tili den ena remmen.

Hon skakade nekande på hufvudet.
Jag skall berätta dig något, som alla snart

skola tala om; jag har en fästmö handelsman-
nens enda dotter, den vackra Anna Petrell det
är för hennes skull, förstår du, som jag nödvändigt
viii hinna tili fjorden i qväll, för att få fira julen
med min flicka. Hon har blå ögon såsorA midsom-
marhimlen, långt guldhår och kinder, så fina och
mjuka som den hvitaste blidsnö, och jag håller henne
af hjärtat kär. Vi komma kanske att sätta bo på
nyåret i staden, och jag vet ej, om ni mera få se mig
här uppe i ödemarken. Farväl därför, Aili, nu far
jag och helsar min vackra Anna från en snäll liten
lappqvinna.

Han svängde med skidstafven tili afskedshels-
ning och ilade sedän blixtsnabbt utför sluttningen.
Aili stirrade oafvändt efter honom, hon stod, som
om hon frusit fast i den kalla snön, men tusen gån-
ger kallare var det i denna stund i hennes hjärta.
Då Anundsen yttrade de första orden, hade det häf-
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tigt klappat tili; nu stod det nastan stilla, som om
hon träffats af ett våldsamt slag, och ett slag var
det ju äfven. Först nu förstod Aili, huru kär John
blifvit henne; den känslan hade vuxit med åren, och
nu skulle den med ens vara rotlös. En annan stod
emellan dem. Ah nej, icke emellan dem. Hade hon
verkligen kunnat tro, att John Anundsen skulle taga
en lapsk hustru, nej, ja, nej, åh nej, nej. Hon hade
ingenting tänkt, hon hade bara värit lycklig och glad,
och nu var hon så bittert sorgsen.

Mörker utom och mörker inom, ingen ljusstrim-
ma, hvart hon än såg, och ingen framtid! Hon ka-
stade sig ned på drifvan och grät med naturbarnets
oåterhållna häftighet, grät förlusten af sitt unga hjär-
tas korta kärlekssaga.

Lange lag hon så. När hon reste sig, glim-
made något på drifvan; det var Anundsens julgåfva,
den lilla spegeln med sin blanka mässingsram. Ofri-
villigt ryckte hon tili och ville med en snabb rörelse
kasta den ifrån sig, men nasta ögonblick tog hon
försigtigt upp den och smålog genom sinä tårar.
John hade ju skänkt henne den; lian hade alltid vä-

rit vänlig, och det var blott henne s egen skuld, att
hon nu måste sorja. Hon erinrade sig plötsligt or-
den, som åtföljt gåfvan: Den är en van, som al-
drig ljuger och kan säga dig, att du är en liten nätt
lappqvinna.

Hon såg länge och uppmärksamt på sin egen
bild i det lilla immiga glaset. Ja, John måste väl
ha rätt, hon var kanske nätt nog, men blott en nätt

8



9

lapska, och den vackra Anna Petrell hade långt
gyllene hår och ögon, blå som midsommarsolen. Aili
suckade djupt. Lyckliga, lyckliga Anna Petrell!

* *

Hela dagen gick Aili som i drömmen, och först
på qvällen vaknade hon upp ur de sorgsna tankarna.
Julottan i kyrkan började tidigt, och hon hade en
lång väg för sig. Om hon ville hinna tili gudstjen-
stens början, måste affärden hemifrån ske på nat-
ten. Hon klädde sig i sin helgdagsdrägt, stärkte sig
med en måltid af kött och svart kaffe och redde
sig sedän att med brodern skida öfver f jället.

Natten var kali, men lugn och ljus, ty norr-
skenet flammade och sprakade på den nordliga nim-
ien, och snön glittrade i dess sken. Snabbt gick
det för de vane skidlöparne öfver de frusna drif-
vorna; men medan de sålunda lätt ilade fram genom
den vida ödemarken, lågo tankarna och tyngde på
Ailis hjärta. Ja, sorgsna tankar aro sannerligen en
tung börda, och den stackars lappflickan kämpade
en hård strid denna långa julnatt bland fjällen. Det
var så svårt för henne att tanka, att John nu var
för alltid förlorad för henne, att hon aldrig mer
skulle få se honom och att han nu var så lycklig
hos sin vackra brud, fullkomligt lycklig utan Aili.
De hade så ljusa dagar framför sig, solen sken för
dem, och hon hade endast sorg, ensamhet och mör-
ker. Ack, det är ej lätt att kampa en sadan strid, kampa
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sig fram tili undergifvenhet, lugn och frid, men alit
som natten skred framåt, veknade trotset, som smär-
tan väckt tili lif hos den eljes så veka flickan, stri-
den mildrades och tårar glittrade likt frusna pärlor
i hennes långa ögonfransar.

Herren i himmelen, för hvilken icke ens den
minsta sparf räknas ringa, såg ned i det kämpande
unga hjärtat, lade sin helande hand på dess svi-
dande sår och lät henne höra de hugsvalande orden:
»Var vid godt mod, Herrans nåd varar evinnerliga.»

Annu flammade norrskenet på fästet, när de
nådde spetsen af den sista höjden, vid hvars fot
i den lilla dalen vid älfven kyrkan var belägen.
Aili hade ilat före brodern, nu stod hon där uppe
och betraktade medan hon inväntade honom
den upplysta kyrkan. Det var så stilla rundt om-
kring henne, ej ett ord förnams, och himlen med
sinä tallösa stjärnor hvälfde sig såsom en oändlig
döme öfver hennes hufvud. Då ljödo plötsligt ned-
ifrån dalen kyrkklockornas djupa toner.

Såsom burna på andevingar, sväfvade de upp
tili den ensamma flickan på fjället, och gripen af
bäfvande andakt knäppte hon sinä händer tili bön.
Enkelt och barnsligt var hennes lof i denna stund,
men likväl tacknämligt inför den Högste, såsom off-
ret af ett ödmjukadt och stilla undergifvet mennisko-
hjärta: »Guds vilja ske, den är den bästa.» Det
var grundtonen i Ailis bönesuck.

Klocktonerna ljödo alit ännu klara och skära
genom luften, kallande och manande i den tidiga
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morgonstunden menniskorna de glada och Iyck-
liga, de sorgsna och betungade att komma och
lyssna allesammans tili julens välsignade budskap:

»I dag är eder född Frälsaren!»



"Varsddct

vJEitt bref tili medicinalrådet den gamla, orderit-
liga, men anmärkningsvärdt fula hushållerskan

öppnade sakta dörren tili skrifrummet och fram-
räckte ett kuvert, hvars tarfliga yttre tydligen väckt
nagon undran hos henne.

Ett tiggarbref förstås den som skref kände
visst ej, att medicinalrådet aldrig kastade allmosor
åt den förste bäste. Hon knyckte på hufvudet och
gick, medan den gråhårige herrn i sin beqväma
skrifstol utan hast bröt brefvet och fäste den skarpa

bakom glasögonen förskansade blicken på de
ojämna raderna. Dåliga ögon, darrande hand
läste han mumlande min yngste son Knut . . . .

har alltid värit sin mors glädje hvad är det för
sentimentalt snick snack! Han fortsatte åter med
halfhög röst i afbrutna satser Vågar vända mig
tili herr medicinalrådet som kusin och gammal vän
tili min aflidne kare man hjälpa gossen på väg

tog lyran senaste vår har en brinnande håg
för studier
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Jaha medicinalrådet knep ihop de grå-
blå ögonen, och öfver hans tunna läppar gled ett
sarkastiskt leende man ser nog, hvarthän gumman
syftar, naturligtvis att jag skall stå tili tjenst och
taga mig på haisen en gulnäbb tili pojke, som kom-
mer hit med tuppkycklingens orubbliga öfvertygelse
om att vara ett lärdomsljus af första rangen. Nej
tack vackert, jag viii ingenting hafva att skaffa med
den förhoppningsfulla ungdomen ingenting alls.
Är han ett snille, bryter det nog sin väg utan mitt
åtgörande, i annat fall kan han ju bli skomakare.
Det är ett hederligt yrke och bättre, än att han sväl-
ter ut sig på den lärda banan som andra narrar
före honom.

Han bet sig i läppen, och det satiriska löjet
kring hans mun förbyttes tili någonting midt emel-
lan ett bittert vemod och en bister grimas; sedän
tog han brefvet och gömde det beslutsamt under en
papperspräss af marmor, innan han åter lutade sig
ned öfver sin medicinska afhandling. Trots de sex-
tio åren var nämligen medicinalrådet Winter ännu ar-
betsför och själskraftig som en ung man.

Pennan raspade på nytt lika flitigt öfver papp-
ret; man hade kunnat tro, att det lilla afbrottet med
brefvets genomläsande blott värit en förbiilande dröm.
Men det sällsamma uttrycket dröjde fortfarande qvar
i den gamle herrns ansigte, och gång på gång för-
irrade sig hans blick från arbetet tili en viss marmor-
präss, som om den värit en hemlighetsfull mausole
öfver något, som borde gömmas och glömmas. Or-
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den knöto sig icke heller mer så lyckligt samman
tili formfulländade satser, han fann icke snabbt
nog de jämförande ställena i sinä medicinska auk-
toriteter, och med ett buttert »fördömdt» sköt han
förargad undan manuskriptet, så att de lösa bladen
flögo omkring. Han gick några gånger fram och
åter på den mjuka mattan i det komfortabla skrif-
rummet med sinä välfyllda bokskåp, sinä byster och
taflor och den gedigna mahognymöbeln. Det var
just ett sådant arbetsrum, som en bildad man med
fint utprägladt konstsinne och solid förmögenhet
skulle inrätta åt sig tili daglig vistelseort.

Medicinalrådet såg sig om med tankfulla blic-
kar. Hvad grubblade han väl öfver? Steg där kan-
ske fram i minnet bilden af en liten piit i lappad
blus och utgångna skor, som säilän fick äta sig mätt,
men som likväl envist utstod alit för att girigt hänga
öfver gamla, lanta skolböcker. Den gossen skulle
nog trotsat en värld, om den velat tvinga honom
»att blifva vid lasten» i stället för att genom törne-
snår bana sig väg tili vetandets höjder. I den lille
parfveln hade visserligen ingen spårat det blifvande
medicinalrådet, mannen, hvars namn nu hade en så
utomordentligt god klang i den lärda världen. Han,
som nu stod där och såg sig om i det vackra skrif-
rummet, hade säkert då han kämpade mot brist
och nöd, icke vågat drömma om den lifvets komfort,
som nu omgaf honom.

■ Det ryckte tili i det stränga ansigtet. De gamla
minnena borde ju berätta, att det var hans ege*
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trägna arbete, hans järnflit, som drifvit honom framåt
och gjort honom tili hvad han nu var. Ja väl! Men
fanns det icke äfven något att förtälja om välvilliga
beskyddare, som understödt den kunskapstörstande
ynglingen, om hjälpsamma händer, utsträckta i nö-
dens stund att fatta hans! Den egna kraften har
dock sin gräns, det måste han af erfarenhet kunna
intyga.

Nå, hvart ville alla dessa tankar föra honom?
Medicinalrådet satte sig åter vid bordet, tog fram
brefvet och läste det uppmärksamt ännu en gång;
sedän började han skrifva och bar ännu samma qväll
högst egenhändigt ett bref på posten.

Några dagar senare förbluffade han sin gamla
hushållerska vid middagen genom att helt torrt be
henne göra i ordning gårdsrummet tili den följande
aftonen för en ung student en aflägsen slägting

åt hvilken han beslutat gifva fritt qvarter under
höstterminen.

Jungfru Amanda, som var den personifierade
ordentligheten och helt och hållet ovan vid alla slags
surpriser, höll på att fälla stekfatet i golfvet af pur
häpnad. När hennes husbonde gaf en liten middag
eller bjöd sinä bekanta på supe, var det aftaladt
dem emellan flere dagar förut, så att hon hade god
tid för sinä förberedelser. Medicinalrådet sade själf,
att han ej fördrog något fjäsk, och nu slog den
märkvärdiga nyheten ned på henne som en bomb,
att gamle herrn, som alltid rynkade ögonbrynen åt
»pojkglopar», själf skulle taga en student i inackor-
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dering. Hon var så öfverväldigad af förvåning, att
hon icke förmådde gifva uttryck åt den i ord, utan
blott helt passivt förmodade, att den främmande äf-
ven skulle äta vid medicinalrådets bord.

Det är inte afgjordt svarade denne kort,
och med stel bliek och en liten nervös snörpning
kring munnen sväfvade jungfrun ut i köket för att
grubbla öfver, om jorden fått en knuff eller om hen-
nes gamle husbonde »hade en skruf lös i hufvud-
knoppen».

I alla fall lät den samvetsgranna qvinnan in-
genting hindra sig från att med borste och tvål göra
alit som göras kunde för det tarfliga gårdsrummet.
När hon sedän vände sig tili medicinalrådet och M-
gade, huru det skulle möbleras, såg han förtretad ut
och befallde henne barskt att bära ned från vinden
en gammal säng, ett rankigt bord och några led-
brutna stolar. Mera behöfdes ej; en fattig gosse fick
lof att nöjas utan några öfverflödiga beqvämligheter.

Jungfrun tryckte läpparna hårdt tillsammans;
hon kunde tiga; men inom henne jäste det häftigt.

Husbonden hade nog ångrat sitt beslut att taga
en pojkglop i huset tänkte hon.

I denna tro styrktes hushållerskan ytterligare,
då den gamle herrn vid middagen gaf några mycket
bestämda order angående den främmande, som vän-
tades på aftonen. Morgon och qväll skulle hon bära
ned skummad mjölk och bröd i gårdsrummet, mid-
dag skulle studenten äta på ett billigt matställe i
närheten det lofvade medicinalrådet sorja för.
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För resten slutade han är det inte värdt
att börja springa och passa upp honom; unga her-
rar bli bara beqväma och egenkära, då man fjäskar
med att betjena dem, lägg det på minnet, jungfru!

Han gaf henne alltid helt ceremoniöst denna titel,
då han var på dåligt humör, och nu såg han så
barsk ut, att hushållerskan helt förskräckt knäppte
ihop händerna och suckade: Gud hjälpe den,
som skall lefva på riker mans nåde!

Hade medicinalrådet verkligen ångrat sin er-
bjudan om hjälp? Den frågan gjorde han sig själf,
när han om qvällen satt och väntade på studenten,
som skulle anlända med aftontåget. Ångrade han
att med de få raderna, i hvilka han utlofvade fri
bostad och litet hjälp i öfrigt, möjligen hafva ingif-
vit den medellöse ynglingen några högt flygande
iörhoppningar på den rike slägtingens bistånd? På
dessa frågor fann han intet svar, men inom honom
stod det fast att genast från början låta den unge
herrn förstå, att han hade alls inga anspråk. Skulle
det gå honom väl i framtiden, var det hans egen
duglighet, som finge öppna vägen och därmed basta;
det stärkte karaktären och höjde energin.

Det var icke lumpen snålhet enligt jungfru
Amandas tanke som föranledde hans karghet gent-
emot den okände unge mannen, det var blott hans
principer. Därför beslöt medicinalrådet också att
halla sig så passiv som möjligt och intaga en afvak-
tande, skarpt iakttagande hållning.

Just då han hunnit tili detta lugnande resultat,
2
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rullade ett åkdon nere på gatan, och några ögonblick
senare hördes raska steg i trappan. Jungfrun hade
gått ut för att bära in reseffekterna, men den främ-
mande hade endast en liten gammal läderkappsäck,
som han själf bar i handen. Han ville visst inga-
lunda besvära någon annan därmed sade han, i
det han höfligt och med ett behagligt leende helsade
på hushållerskan:

Får jag kanske råka herr medicinalrådet redan
i qväll?

Den friska ungdomliga rösten trängde så tyd-
ligt in i det tysta skrifrummet, att den gamle herrn
nastan spratt tili. Nasta minut gick dörren upp, och
den nyss anlända stod bugande framför honom.

Hur skall jag rätt klart kunna uttrycka min
mors glädje och min egen djupa tacksamhet de
blå, barnsligt klara ögonen sökte medicinalrådets bar-
ska blick bakom glasögonen, men denne vinkade otå-
ligt med handen och sade sträft:

Jag är inte för något känslosvammel, unge man.
Låt oss lemna det å sido, för öfrigt är det ju blott
ett rum jag erbjudit er och en oundviklig handräck-
ning, när så erfordras resten beror på er egen
flit och arbetsförmåga. Jag har själf en gång stått
på samma punkt som ni, och jag vet att en man i
de flesta fall är sin egen lyckas smed. Har ni för-
stått mig?

Jag tror det svarade studenten lågt, me-
dan en mörk blodvåg för en sekund färgade hans
bleka kinder. Om jag ej i ord får uttrycka hvad
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jag känner, hoppas jag kunna bevisa det i handling
tillade han blygt.

Teet är serveradt! Jungfru Amanda öpp-
nade ceremoniöst dörrarna tili matsalen. Det var
hennes lilla krigslist att öfverrumpla sin husbonde
och första aftonen förskaffa den resande en varm
qvällsvard, ty inom den gamla jungfruns osympati-
ska skal klappade ett särdeles ömt och medlidsamt
hjärta.

Om den gamle herrn genomskådade henne, lät
han emellertid ingenting märkä, utan bjöd med en
gest studenten att stiga in. Där i det fulia lamplju-
set betraktade han sedän granskande den unge främ-
lingens fina, intelligenta ansigte med den kloka, tän-
kande pannan, det blonda håret och de klarblå ögo-
nen han såg ännu nastan ut som ett barn. Skulle
väl en sadan där morsgris en gång kunna blifva en
dugande man det trodde han icke stort på, och
det satiriska löjet, som alltid låg så närä, spred sig
åter kring munnen.

Medicinalrådet Winter kunde vara briljant älsk-
värd och utomordentligt intressant, när han ville,
men han kunde också vara kyligt otreflig som ett
majestätiskt isberg, det fick studenten erfara denna
första qväll, och öfver de ljusa framtidsdrömmarna
och ungdomsförhoppningarna strödde en bitter världs-
erfarenhet sin isande rimfrost.

I det lilla, mer än anspråkslösa gårdsrummet
tillfälligtvis ledigt efter en bortflyttad portvakt

blef han emellertid genast bättre tili mods. Här var
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visserligen alit i skarpaste kontrast tili den eleganta
våningen han nyss lemnat, men det var hans egen
lilla vrå, och han hade ej blifvit van att ställa stora
fordringar på sin omgifning. På det omålade bordet
placerade han ännu samma afton sinä böcker och
skriftillbehör, och moderns fotografi i en snäckram,
som han själf satt ihop, hängdes upp på en spik of-
vanför bädden; sedän gick han tili sängs och sof
som ett godt barn tili morgonen.

När jungfrun trädde in nasta dag med mjölk-
kannan och knäckebrödet på en liten bricka, var
studenten redan uppe och klädd och sysselsatt att
skrifva ett bref hein. Och om det nu var böckerna
eller porträttet på väggen eller hans egen ungdom-
liga företeelse det kunde hon ej afgöra, men hela
rummet tycktes henne som förvandladt. I går hade
det värit så tomt och öde, nu såg det helt hem-
varmt ut.

Klockan nio skulle han infinna sig hos me-
dicinalrådet, innan denne begaf sig ut sade hon

och punktlighet fäster han sig mycket vid, tillade
hushållerskan med en betydelsefull nick. Studenten
smålog och lofvade det bästa.

På slaget stod han äfven i skrifrummet, och nu
begynte en liten examen angående familjeförhållan-
den, läseplaner m. m., som den unge mannen i det
hela bestod rätt bra. Han var ej försagd, men be-
hagligt öppen, utan någon djärf förtrolighet. Tili
slut fastställdes dagordningen, matstället etc. Sön-
dagsmiddagarna skulle han dock äta uppe hos me-
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dicinalrådet, det var nu sagdt en gång för alla ■.—
medicinalrådet dröjde litet dessutom kunde han
förstås komma, när han behöfde ett råd eller ön-
skade göra en fråga.

Studenten bugade sig. Han förstod nog, att
detta medgifvande var ett intrång i mångåriga vanor
och beslöt därför att så säilän som möjligt begagna
sig af anbudet. Han hade en kamrat från hemtrak-
ten, som redan ett år legat inne vid universitetet,
han skulle nog visa den nykomne tili rätta me-
nade han.

Godt! Den gamle herrn fattade hatt och
käpp; det var tydligt, att audiensen nu var slut.

Nere i gårdsrummet blef det den unge mannen
trångt om hjärtat. Det kändes doek tungt att vara
fattig och nödgas anlita andras hjälp ofta ovilligt
lemnad tänkte han. Nasta minut tog hans ung-
domliga hoppfullhet emellertid åter öfverhand. Om
vår Herre blott förlänade helsa och krafter, kunde
han nog en dag återgälda det, som medicinalrådet
nu lade ut för honom, ja kanske den gamle herrn
framdeles skulle vara glad öfver att hafva hjälpt ho-
nom på väg. Han nickade och smålog af inre be-
låtenhet.

Sedän kom hushållerskan med en korg för hans
linne och strumpor; en liten hörnhylla slog han själf
upp, och under den arrangerades ett tarfligt gardin-
draperi, som förträffligt skymde bans anspråkslösa
garderob. Jungfrun riktigt slog ihop händerna af
förtjusning; hon hade aldrig trott, »att en ung herre



22

skulle vara så snäll med hammare och nubb»
sade hon. Knut Stenberg var van att begagna sig
af alla tili buds stående ressurser, rådlös var han
säilän. Bakom det flickaktigt finhyllta ansigtet dolde
sig en sällspordt fast manlig vilja i förening med
det mest förnöjsamma lynne. Jungfru Amanda spådde
ifrigt »att den gossen nog skulle taga sig fram hvar
som helst», och att hon i viss mån hade rätt, bevi-
sade Knut genast genom att inom få dagar röra sig
helt hemvant i den främmande staden, där han snart
inrättade sitt lif så regelbundet som möjligt.

Medicinalrådet såg han säilän under veckan och
trodde, att denne närä nog glömt sin skyddsling i
gårdsrummet, men däri misstog han sig. Från skrif-
bordet vid fönstret höllo de skarpa ögonen ständigt
utkik öfver studentens görande och låtande, och när
den lilla studielampan qväll efter qväll tändes lika
punktligt som hans egen där uppe, såg den gamle
herrn rätt belåten ut, ehuru hans misstänksamma
lynne alit fortfarande stod på vakt.

Hvarje söndag infann sig unge Stenberg fin och
borstad tili middagen i medicinalrådets eleganta mat-
sal, där bordet stoltserade med utsökt porslin, kri-
staller och gammalt silfver, och jungfrun, som väl
kände matställets urkokta soppkött och flottiga bul-
jong, serverade en rostbiff, som kunnat komma en
läckergoms hjärta att klappa af förtjusning.

Det rådde mellan hushållerskan och den unge
inackordenten det allra bästa förhållande. Knut var
hennes favorit från första stunden, och hon skulle
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gärna trots husbondens varning nött ut sinä skor
för att betjena honom, om han blott själf tillåtit
henne det.

Den första söndagseftermiddagen bjöd Knut far-
väl strax efter intaget kaffe för att ej falla sin värd
tili besvär, men nasta söndag föreslog medicinalrådet
själf ett parti schack däri han var mästare och
sedän blef han qvarbjuden på te. Han visste icke,
om hans sällskap behagade den gamle herrn eller
ej, men det blef från denna tid vanligt, att han till-
bragte hvarje söndagsqväll där uppe, och när medici-
nalrådet tog en bok eller satte sig vid skrifbordet,

var Knut genast osynlig och tyst såsom ett möss
bakom någon ofantlig utländsk tidning.

Han hade verkligen en förmåga att aldrig vara
i vägen det erkände den gamle, och som han var
fallen för vanor, blef han genast ur humör, om Knut
någon söndagseftermiddag lofvat sig bort tili en kam-
rat. Det var inte för att han saknade pojken
nej,l ingalunda men han tyckte om regelbundna
vanor.

Stundom kunde den unge mannen under deras
samtal blifva helt varm och berätta om modern och
deras hem, om sinä framtidsplaner med ali en oför-
derfvad ungdoms rena entusiasm, och medicinalrå-
det satt och hörde på med sitt stereotypa leende,
tills Knut plötsligt tystnade, som om han ertappat
sig med att begå en dårskap. Hvad kunde väl
denne man bry sig om honom och hans små intres-
sen, han, som var så stel och främmande, att han
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aldrig med ett enda ord häntydt på slägtskapen dem
emellan.

Knut anade ej, huru uppmärksamt den gamle
följde hvarje hans yttrande, ja hvarje skiftande ut-
tryck i det rörliga ansigtet.

En annan gång åter kunde medicinalrådet själf
slå sig lös och berätta, och då lyssnade studenten
med beundran tili hans genialiska påståenden och
qvicka, träffande omdömen man hade så mycket
att lära däraf, tyckte han.

Tili jul öfverraskade Knut sin värd med nyhe-
ten att han skulle resa hem för att helsa på mo-
dern. Han hade förtjenat respengarna genom litet
renskrifning, sade han för att bevisa, att det var ur
en extra kassa han tog medlen tili denna lustfärd.

Gamle herrn brummade bistert något om att
han ju var en fri menniska, som kunde komma och
gå efter eget behag, men man kunde se, att den re-
san ej föll honom på läppen. Jungfru Amanda åter
torkade sinä tårdränkta ögon på förklädssnibben och
menade att det skulle bli en bedröflig jul; hennes
enda tröst var bara, att herr Knut skulle få det så
mycket trefligare, och studenten log och sade, att
det trodde han nog, och så bar det af.

Han var så glad som ett vinterny, när han kom
tillbaka igen och så ifrig att efter den korta ferien
återtaga sinä studier. Hela terminen arbetade han
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som en myra, men så hade han också mycket un-
dangjordt, då våren koni.

När han stod i begrepp att lemna hufvudstaden,
förmodade medicinalrådet smått ironiskt, att han
längtade efter latmansdagarna på landet.

Den unge mannen smålog: Han visste just
inte, huru mycken tid det kunde bli öfver att latas

svarade han det var nämligen bestämdt, att
han skulle konditionera hela sommarn, och tre osty-
riga pojkar kunde nog gifva sysselsättning fullt upp.

Medicinalrådet gjorde en afvärjande rörelse
Usch, de gemena slynglarne, hellre arbeta som daga-
karl, unge man!

Knut smålog åter. Det skulle jag knappast
orka med menade han men pojkarne skulle
han nog tygla. Han hade ännu qvar ungdomens
djärfva tro på tili och med det omöjligas möjlighet,
om det gällde.

Vid afskedet sade den gamle herrn torrt, att
gårdsrummet stod för hans räkning nasta höst, »om
det konvenerade». Det var inte just någon vänlig
inbjudning, men Knut försökte taga den så och tac-
kade på sitt hjärtliga sätt, och jungfrun, som stod i
tamburen med kappsäcken, bedyrade i sitt stilla
sinne, att »maken tili den gossen fanns ej på Guds
gröna jord».

Sommaren var längesedan förbi och höstregnet
strömmade öfver gatorna. Knut Stenberg hade efter
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en mödosam ferietid återvändt tili sin låga kammare
och på nytt tagit ihop med* studierna. Efter sin
återkomst hade han taiat med medicinalrådet angå-
ende sin läsning.

Jag vet, att jag borde läsa mig tili bröd ■—
hade han sagt men det brinner inom mig en o-
kuflig lust att komma vidare. Jag ville obeskrifli-
gen gärna taga kandidaten

Medicinalrådet satt alldeles tyst och sög på en
fin cigarr. Knut hade hoppats, att han skulle säga
ett ord antingen af bifall eller tadel men han
fick vänta.

Jag skall vara mycket trägen i höst bör-
jade han åter jag tror, att jag verkligen har för-
måga att gräfva mig in i arbetet.

Då är ju alit godt och väl utlät sig den
gamle herrn slutligen, och däraf drog Knut den slut-
satsen, att han ej ogillade hans planer; nu var det
bara att gripa sig friskt an. Som vanligt åt han
sinä tarfliga middagar ute. Det var nog också be-
höfligt att en gång om dagen röra på sig, ty det
jämna stillasittandet i förening med ansträngande
tankearbete förorsakade honom denna höst ofta en
plågsam hufvudvärk, som tili och med trotsade jung-
fru Amandas lifselixir smärtstillande vatten.

Medicinalrådet hade emellertid börjat visa ett
visst intresse för fortgången af hans studier. Det
föll sig helt naturligt, att Knut nu äfven under vec-
kan tillbragte någon timme då och då i det trefliga
skrifrummet, och månget godt råd, mången värdefull
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upplysning mottog han där med tacksamhet. Han
lärde sig ock därunder bättre förstå den gamle herrn
med alla hans egenheter och spårade under den
sträfva ytan en i många afseenden fin och varm
känsiä.

Julen närmade sig nu åter med stora steg.
Knut och jungfru Amanda, som småningom tagit ett
slags förmynderskap öfver honom hade beräknat,
att innehållet i studentens klena börs detta år icke
medgaf någon resa hem tili ferien. Större delen af
Knuts besparingar hade hamnat hos modern, och i
hans egen kassa var det för tillfället ebb.

Ett par dagar före själfva julaftonen fann han
emellertid på sitt bord ett kuvert med inneslutna res-
pengar. Han grubblade hit och dit öfver hvem som
kunde vara gifvaren; naturligtvis tänkte han först på
medicinalrådet, men öfvertygade sig snart, att en sa-
dan öfverraskning svårligen kunde härleda sig från
den gamle pedanten.

Då hushållerskan kom ned med sin bricka på
aftonen, blef hon genast invigd i förtroendet, och de
grubblade gemensamt på den besynnerliga mystifika-
tionen. Men antingen nu jungfruns förvåning före-
föll alltför konstlad eller han begynte draga vissa
slutsatser af den ovana stilen på kuvertet, alltnog

han fattade plötsligt gummans båda händer, såg
henne in i ögonen och tvang sålunda den goda sjä-
len tili erkännandet, att det var hon, som velat be-
reda honom en julglädje.

Kara jungfru Amanda Knut var mycket



28

rörd tycker ni verkligen jag skulle ha hjärta att
taga edra själfförtjenta styfrar?

Ja, ja, där ha vi det utbrast jungfrun
och slog förklädet för ögonen visste jag inte, att
herr Knut skulle halla sig för god att taga emot en
julgåfva af en ringa tjenarinna, men jag skall säga,
jag, att den resan just skulle gjort herrn riktigt godt
efter det fasliga läsandet hela hösten.

Goda, vänliga jungfru Amanda han må-
ste eftertryckligt klara rösten, det var någonting som
stockade sig i strupen på honom tro mig, det
finnes ingen, som jag lättare skulle kunna begära en
tjenst af än just af er det kan jag försäkra, så
snäll och finkänslig har ni alltid värit mot mig, och
efter ni nu i er hjärtegodhet velat uppfylla min kä-
raste önskan så se här! Han tog den nya
blanka] sedeln och stack den i sin tunna plånbok.

Tusen tack! Blir det en gång någonting dug-
ligt af mig och jag får hus och hem, skall jungfrun
alltid vara en hedersgäst däri.

Den gamla hushållerskan gned sig oaflåtligen i
ögonen med sitt lärftsförkläde, och när hon gick,
mumlade hon ett tyst »Gud välsigne» öfver honom.

Och julen kom och Knut reste, glad i hågen
och följd af jungfruns allra bästa välönskningar. Me-
dicinalrådet hade aldrig upplefvat en så ändlöst lång
och enslig julhelg, åtminstone föreföll det honom så,
och när hushållerskan i förbigående anmärkte: I
morgon kommer herr Knut tillbaka kunde han ej
dölja sin belåtenhet däröfver jungfrun tili stor
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triumf. När Knut verkligen anlände, föreföll han
dock precis lika styf och kali som vanligt ingen
förstod sig på den gamle tvärviggen menade hon.

Studenten såg litet allvarsara ut denna gång;
de hade hemma haft ängsliga underrättelser från en
bror, som var sjöfarande och i månadtal fått ligga
för ett svårt benbrott på ett sjukhus i San Francisco.
Modern sörjde äfven öfver sin nidske husvärd, som
icke ens ville reparera det läkande taket på huset,
som hon bebodde. Man måste ju nog försöka taga
alit från den ljusaste sidan det var Knuts prin-
cip, som han ärligt bemödade sig att följa men
ibland föll det sig litet svårt, i synnerhet då man hade
små anfall af modlöshet och misströstan om sig själf
och kände som om krafterna ville svika.

Det hade de i alla fall icke lof tili, ty nu må-
ste han blifva »plugghäst» om igen; viljan fattades
åtminstone ej.

Hushållerskan hade längesedan i tysthet bytt
ut skummjölken mot äkta oförfalskad landsmjölk och
hittade alit som oftast på någon anledning att få stu-
denten bjuden tili middagen, när hon hade något
godt att bjuda på. Han behöfde så väl någonting
att stärka sig med, det visste hon, i synnerhet nu, se-
dän han erbjudit sig att läsa högt för medicinalrå-
det som led af en tillfällig ögonsjukdom och
då ersatte den försummade dagen med några af nat-
tens timmar.

Det är inte rätt brukade jungfrun stund
om säga jag måste tala om för husbonden att. . .
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Nej, för ingen del afbröt Knut. Han
kände det alltid, som om denna uppoffring å hans
sida för den gamles trefnad var en liten återgäld på
den stora tacksamhetsskulden, som tryckte honom
ned, i synnerhet nu, då han inte mer var så förhopp-
ningsfull som förut.

Frampå vintern ådrog han sig en lätt förkyl-
ning i den tunna, slitna öfverrocken. Gamla Amanda
klagade hos medicinalrådet, som slog döförat tili och
förklarade, att hon ville göra pojken tili en apoteks-
burk med alla sinä mixturer. Andra hade förr gått
i bara rocken och inte blifvit värre för det.

Hushållerskan teg förnärmad; nog var gamle
herrn en barbar i alla fall tänkte hon. Knut höll
sig inne några dagar, men när han sedän gick upp
på en föreläsning och kom hem i isande kali blåst,
började han hosta och såg feberaktig ut. Jungfrun
hade inte sagt ett ord om hans illamående, förrän
medicinalrådet nasta dag, som råkade vara en sön-
dag, frågade, hvarför hans stol stod tom vid mid-
dagsbordet.

Svaret afgifvet i en graflik ton måtte ej
hafva ökat den gamle herrns aptit, ty han sköt otå-
ligt undan sin favorit-dessert och frågade orakelmäs-
sigt: Tror hon, att jag är en boa constrictor
jurigfru?

Så fort han ätit och utan att ens tända den
vanliga cigarren, kastade medicinalrådet en kapprock
öfver axlarna och skyndade bort tili gårdsrummet.
Han hade icke på år och dag värit där inne; kanske



31

var det därför kammarens låga tak och dystra ut-
sigt mot en skyhög husvägg stucko honom så bjärt
i ögonen, eller trängde sig kontrasten mellan vånin-
gen där uppe och detta kyffe, som han »funnit godt
nog åt den fattige gossen», alltför skarpt på honom.
Han ryckte nastan ett steg tillbaka, men sedän flög
hans blick tili Knut, som tili hälften rest sig från
bädden vid den sällsynte gästens inträde.

Hans ögon glänste och på kinderna brann en
grann rodnad; han såg barnsligt ung ut, där han
låg; hans linne var bländande hvitt, men rocken nött
i hvar enda söm. Den hade aldrig värit med där
uppe, men stämde nog väl tillsammans med den tarf-
liga omgifningen här, de nakna väggarna, det ran-
kiga bordet och golfvet som saknade matta. En obe-
haglig, stickande känsiä genomfor medicinalrådet, när
han med en enda blick uppfattade alit detta; det var
som om en omätlig tyngd af skuld och brottslighet
plötsligt sänkt sig ned öfver honom. Likt en auto-
mat närmade han sig bädden och stirrade på den
sjuke. Huru fick han nu med ens blicken upp för
Knuts förändrade utseende, de insjunkna ögonen och
de kantiga, aftärda kinderna. Detta hade icke skett
på en och två dagar; det var icke heller spåren ef-
ter ett lastbart lif, nej, det var vittnesbördet om an-
strängdt arbete, genomvakade nätter och fortsatta
försakelser. En redlig själs ärliga kamp för att bana
sig väg i lifvet.

Ja, det var ju så han medicinalrådet
velat hafva det, det var ju tili detta han så strängt
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hänvisat studenten. Han hade bara glömt, att inte
alla ega jättekrafter och att järnhård flit kunde nöta
ut en klen kroppskonstitution. Han kände icke igen
sin egen röst så tonlös var den när han frå-
gade: Hur är det med dig, gosse?

Inte så bra, fruktar jag svarade Knut
med sitt behagliga leende jag har en smula fe-
ber.

Fyrtio grader åtminstone mumlade den
gamle herrn, och i detsamma kom den forna läkare-
minen fram. Han undersökte patienten noga, gjorde
frågor och nickade på hufvudet, som om han förut
anat svaren.

Tror du, att du skulle orka gå de få ste-
gen upp tili mig, om jag understödde dig? Knut
såg förvånad på honom: Det tänker jag nog.

Nå, så ha vi då ingen tid att förlora!
Rask som en ung pojke skyndade medicinalrådet
bort och var lika fort tillbaka med sin mjuka, fina
pels: Se så, res på dig, min gosse! Han svepte
pelsen omkring honom nu gå vi.

Knut var så yr i hufvudet, att han höll på att
falla, men den gamle understödde honom med kraf-
tig arm, och innan han riktigt kom sig för, låg han
bakom den gröna skärmen i medicinalrådets egen
beqväma säng, och gamla Amanda smålog genom
tårar vid hufvudgärden. Han försökte tacka, han
ville så gärna orka tanka, men den lilla ansträng-
ningen hade helt och hållet medtagit de sista kraf-
terna, och han sjönk i ett dvallikt tillstånd midt
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emellan sömn och vaka, ur hvilket han ej förmådde
ryeka sig upp.

Huru länge han låg så, visste studenten ej, lika
litet som huru ömt han därunder dag och natt vår-
dades af den barske gamle herrn och den trogna
hushållerskan. Den sistnämnda hade visst aldrig
kunnat ana, hvad hon nu blef vittne tili, nämligen
huru mild hennes gamle husbonde i grunden kunde
vara, och så blef hon helt och hållet öfvertygad om,
att han hvarken var en barbar eller en girigbuk.

Knut var svårt sjuk, och stundom hängde det
unga lifvet på en hårfin tråd. I sådana stunder satt
medicinalrådet orörligt vid bädden och gaf akt på
minsta ryekning i anletsdragen, medan en oafbruten
kamp utkämpades inom honom. Ack, ännu så nyss
hade denne yngling stått frisk och lefnadsglad vid
hans sida, han hade kunnat dela med honom sitt
komfortabla lif, hade kunnat omfatta honom med fa-
derlig välvilja, men de dumma principerna hade hal-
lit honom tillbaka. Pojken skulle bli pockande, e-
genkär o. s. v., han måste läras att själf skapa sin
framtid.

Godt och väl men nu låg han här, en vår,
som kanske aldrig skulle bära den sköna, rika som-
maren i sitt sköte, en vacker saga, minnande om
sippor och knoppande björkar, men som kanske
aldrig skulle blifva verklighet!

Huru tungt det grå hufvudet vid dessa tankar
sjönk mot bröstet, hvilka djupa suckar, som ohörda
genombäfvade det tysta sjukrummet! Dock ej all-

3
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deles ohörda. Medicinalrådet hade för länge sedän
gjort upp sin räkning med religionen; om han trodde
på »en försyn», hade han åtminstone icke frågat
därefter nu var det annorlunda.

Då gamla jungfrun gråtande stod vid sängen
och snyftade: Här förmår ingen jordisk läkare
någonting mer, nu ha vi bara vår Herre att lita tili

knäpptes som af sig själfva de styfnade händerna
tili en bön om hjälp.

Och detta rop fick gensvar. Efter dagar af
hopp och fruktan segrade Knuts lifskraftiga natur
öfver döden, som långsamt och motvilligt släppte
sitt rof.

Hushållerskan tog åter sin tillflykt tili tårarna
i glädjen, såsom förut under sorgen, men äfven me-
dicinalrådets blick hade en fuktig glans, när han ut-
talade sitt »räddad».

Tänk, att doktorsvisdomen vann på döden i
alla fall snyftade gumman.

Aran tillkommer en annan svarade den
gamle läkaren kort. Nasta sekund lutade han sig
ned öfver bädden. Knut hade öppnat ögonen och
såg sig omkring med redig blick.

Hvad har händt, hvar är jag? frågade han.
I ditt hem, min gosse sade medicinal-

rådet med eftertryck du har värit mycket sjuk,
men nu blir du snart frisk och stark igen.

Det gamla behagliga leendet upplyste den unge
mannens aftärda drag: Och ni har värit min
skicklige doktor, herr medicinalråd?



35

Medicinalrådet blef qvarlemnadt i gårdsrum-
met för evärdliga tider sade den gamle herrn
med ett humoristiskt smålöje här står din far,
som icke begär bättre än att för alltid få kalla dig
sin egen trofaste gosse. Säg, Knut, skall det så bli?

I stället för svar räckte Knut honom båda sinä
händer, och deras ögon möttes i en uttrycksfull blick.

Nu är alit som det skall vara sade jung-
frun Gud ske lof för det!



gammal fnsforie.

det verkligen vara så? Jag ville ej tro
det, men mormor var så viss på sin sak. Hade

gamle komminister Ek verkligen haft en historie?
Jag mindes honom så väl från min barndom, en
lång, mager gammal man med tunnt, silfverhvitt hår,
mycket vänlig mot enhvar, men så märkvärdigt slu-
ten och stillsam, som om han lefvat blott ett sken-
lif, utan gemenskap med det närvarandes verklighet.

Jag vet inte, huru talet föll på honom en dag,
när jag satt hos mormor; de gamla återgå gärna tili
förflutna dagar, de lifvas upp vid förtäljandet af sinä
minnen, och jag var alldeles tokig i alit sådant där.
Gällde det blott någon slags historia, som stötte al-
drig så litet på romantik, strax var jag fängslad.
Naturligtvis trodde jag den tiden, att hvar enda men-
niska måste haft sin lilla roman; jag förfäktade if-
rigt denna åsigt, och mormor smålog godt, men då
jag slutade med att förklara, att det var mig omöj-
ligt att sätta kärlek och romantik i samband med
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gamle komministern, sade hon lugnt: ■— Du dömer
orätt, barn.

Ja, men mormor, det är ju otänkbart.
Nå väl, ungdomen måste alltid hafva ett visst

slags stoff såsom underlag för en kärlekshistorie
sade hon leende men den glömmer att man
stundom midt i det enklaste, mest alldagliga kan
finna det mest tragiska. Lifvet gömmer många så-
dana motsatser, mitt barn.

Känner mormor då något närmare om kom-
minister Ek? frågade jag smått retligt.

-Åh ja, nyckeln tili hela hans lif, sådant det
tedde sig för världen, stackars man; men tillade
hon sedän hastigt hvarför beklaga honom, han
har ju länge sedän kämpät ut sin strid och vunnit
sin krona.

Ja, han dog ju redan, då jag var en liten
flicka. Mormor nickade: Så var det.

Hon hade låtit stickningen falla i knäet och satt
nu och såg framför sig, såsom hon brukade, då hon
var fördjupad i sinä minnen.

Ek var ungaste karien, då jag såg honom
första gången började hon. Jag var nyssgift
på den tiden, och han hade värit kamrat med min
man ända från pojkåren. Han såg bra ut, fast du
kanske inte tror det, men påminn dig blott hans fina
drag och milda ögon och tänk dig sedän det hvita
håret mörkt och lockigt, hyn frisk och blicken ut-
trycksfull då skall du bättre fatta minä ord.

Innan han blef prest här i staden, var han
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adjunkt i grannförsamlingen, men kom dock ofta tili
oss, ty vi höllo båda af honom, och jag intresserade
mig mycket för hans unga brud, ty han hade allde-
les nyss förlofvat sig.

Var han förlofvad?
Ja, min flicka, och den förlofningen utgjorde,

kan man säga, hans lifs lif. Ledsamt nog såg det
dock litet bekymmersamt ut för de unga, ty Ek hade
alltid kämpät med fattigdomen, och bruden foster-
dotter hos en enkä hade inte heller någonting,
men när man år ung och kär, hoppas man alit af
framtiden. Eks närmaste utsigt var en plats som
prest här, och följande året blef han också utnämnd
därtill; aldrig har jag sett honom så strålande glad,
som då han kom för att berätta oss den goda ny-
heten. Han var alldeles som ett barn, jublande, men
med tårar i ögonvrån, ty nu stod han ju vid det så
länge eftersträfvade målet, nu kunde han när som
helst få föra hem sin brud.

Tror inte rektorskan, att hon skall bli en
liten söt prestfru? frågade han med strålande
blickar.

Ja, därom är intet tvifvel svarade jag
på fullaste allvar, ty jag hade aldrig sett en sötare
flicka än Eks Matilda. Hon var så ljus, så täck
och glad som våren själf och frisk och röd som en
ros i knoppning man kunde omöjligt låta bli att
älska henne. Hon bodde på landet helt närä prest-
gården, där han var adjunkt, och när han blott hade
en ledig stund, brukade han »gina öfver hagen», som
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han sade, för att råka henne. Han var så innerligt
fästad vid sin Matilda, att han ej hade en tanke
som hon inte skulle få del af; själf brukade han
alltid säga, att hon var »hans bättre jag».

Jag minnes så väl sommarn efter det Ek fått
platsen, som han skulle tillträda på hösten, då äf-
ven bröllopet skulle firas. Vi voro utresta tili landet
efter midsommar, och ännu i augusti, när vi åter-
vände tili staden, varade den ovanligt starka torkan
och hettan var outhärdlig. Alla spådde ondt af den
osunda väderleken, och en och annan hviskade det
hemska ordet »smittkoppor», fastän man i det läng-
sta undvek att tro på det dystra spöket.

En dag kom Ek tili oss, och då talet föll på
sjukligheten inom hans församling, berättade han, att
några fall af koppor inträffat i socknens utkant.

- Ack, så förskräckligt, och tili någon af dessa
sjukbäddar kan man när som helst kalla er sade
jag med en rysning.

Åh, jag är inte alls rädd för smittan
svarade han dessutom går man alltid lugnt dit
pligten kallar en.

Ja, han hade nog rätt, men orolig och beklämd
kände jag mig likväl för vår väns skull.

Tre dagar senare återsåg jag honom, men
tili oigenkännelighet förändrad. Hyn var gulblek,
ögonen hade sjunkit in i hufvudet och kring mun-
nen låg ett så besynnerligt uttryck såsom af stelnad
smärta.

Kom inte närä mig, fru rektorska, nej, räck
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mig ej er hand sade han med klanglös röst
jag kommer från en koppsjuk.

Ofrivilligt ryggade jag tillbaka. Hvem, hvem?
frågade jag, drifven af en ångestfull aning.

Min brud svarade han doft jag har
själf fört smittan tili henne, hon sjuknade i går och
i dag känner hon inte mer igen mig.

Han lemnade mig för att i hast tala med min
man om någon affärsangelägenhet, och så var han
borta. Först senare fick jag utförligt veta alit. När
Ek den där dagen kom hem från besöket hos oss,
blef han genast kallad tili en koppatient. Han for
utan tvekan, ty såsom han sagt mig, hyste han ingen
fruktan. På återvägen förde kiisken honom alldeles
förbi fästmöns hem; hon stod i grinden, då de
kommo fram. Öfvergjuten af qvällsolen, syntes hon
honom så ljuf, där hon stod i hela blomman af
sin ungdom och fägring, att han aldrig sett henne
så. Han glömde besöket hos den sjuke mannen,
hoppade ned ur kärran och slöt henne i sinä
armar.

Hvarifrån kommer du, min älskade ? frå-
gade hon och såg gladt upp tili honom och då,
först då visste han, hvad han gjort.

O, min Gud, min Gud! utbrast han med
djupaste ångest jag kommer ju från ett smittadt
hus och kan medföra förderfvet tili den jag älskar
högst på jorden.

Matilda bleknade lätt vid hans ord, men se-
dän smålog hon åter. Oroa dig ej, kare vän ■—
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sade hon lugnande om jag nu värit din hustru,
skulle jag ju ej kunnat rymma huset därför, att min
make af sin pligt kallades att besöka sjuka och
döende.

Ja, men en sadan sjukdom Ek genom-
bäfvades af en rysning, då han tänkte på dödsbäd-
den, som han nyss lemnat.

Vi äro i Guds hand svarade hon stilla
icke en dag förmå vi lägga tili vårt lif, Hans

vilja förutan.
Hon såg så lugn ut, så underbart förklarad,

när hon sade dessa ord, tyckte han; sedän sprang
hon gladt in i trädgården, bröt en nyss utslagen ros
och fäste den i hans knapphål den skall nog vara
vissnad innan nasta morgon, men i dag skall du
njuta af dess doft och färg sade hon och tryckte
hans hand.

Den blomman var en bild af henne själf
sade Ek senare tili mig så ljuf, så skön var också
min unga brud, och nasta morgon låg hon bruten
på dödsbädden, gripen af den hemska sjukdom,
som från denna dag skördade alit flere offer på
vår ort.

En vecka efter deras sista ödesdigra möte var
den blomstrande flickan blott ett stackars vanställdt
stoft, som hennes trolofvade med namnlös smärta
måste viga vid jorden. Han hängaf sig icke åt en
gagnlös förtviflan, han anklagade hvarken Gud eller
menniskor för sin olycka; men sluten inom sig själf
kämpade han tyst igenom sin hårda kamp och blef
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sedän den inåtvände, tystlåtne man, som du minnes
från din barndom en man som oförtrutet arbetade
i sitt kali och i synnerhet blef tili välsignelse för de
sjuka och sörjande.

Jag tror, att minnet af hans Matilda aldrig
lemnade honom och att hans hjärtesorg blef för ho-
nom en dyrbar, helig skatt. Han liksom lefde blott
i minnets värld, och något hem ville han aldrig skapa
omkring sig; hans torftiga kammare var blott det tak,
under hvilket han hvilade sitt tidigt grånande hufvud.

Detta är Eks historia slutade mormor och
tog åter upp sin stickning tycker du icke, att en
sadan trohet förtjenade sin minnesruna, en trohet,
sällsynt, fruktar jag, i vår flygtiga och ombytliga tid,
eller hvad menar du?

Åh, jag tror den är sällsynt i alla tider,
mormor svarade jag, som ännu var helt gripen af
hvad jag nyss hört, och bilden af gamle kommini-
stern steg åter lifslefvande fram för min syn. Hvad
man ändå i det hela bra litet förstår sin nasta
tänkte jag. Huru många sorger gömmas icke i det
tysta, så att ingen anar dem, och bäras under tåla-
mod det är blott skrikhalsarne, som skaffa sig
gehör i världen och vinna dess deltagande men
månne de vara lyckligare för det?

Jag skakade mitt hufvud, som ora' jag velat
förjaga alla dystra tankar därur och kysste sedän
mormor på handen: Tack för historien, den var
mycket vacker och det bästa af alit den var
sann.
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Ja, det vet Gud nickade mormor lika
sann som att min gamla kara domkyrka, där Ek
så ofta tjenstgjorde, nu står där ute i månskens-
glans under vinterhimlen helsa den från mig, när
du går förbi och borta på kyrkogården finnes err
ensam graf, men jag har aldrig sett den smyckad med
blommor. Det är enslingens lott att glömmas i
döden!
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fan hade börjat bakom disken i en hökarbod,
men med tur och ett förslaget hufvud hade han

arbetat sig upp och var vid unga år redan sin egen.
Nu kom det vind i seglen; de stora affärsmännen
begynte småle mot honom, medan han själf i sin
tur öfverlägset nickade åt sin forne principal, gamle
Blommen vid Strandgatan. Detta tycktes dock icke
röra denne stort. Han fortfor lugnt att väga sin
tvål och sälja sin mahorka och stack med ett höfligt
tack hvarje sliten kopparslant i lådan under disken.
Han var de fattiges handelsman sade folket
och därför gick handein mest i smått, men rätt mått
och vigt hade han samt en bergfast öfvertygelse att
»små smulor också äro bröd». Det skulle icke ska-
dat unge Evertsen, om han erinrat sig detta gubben
Bloms valspråk, men han gick nu som sagdt för för-
lig vind långt öfver och förbi den Blomska hori-
sonten och var snart »högsta hönset i korgen bland
stadens storkaxar», som man sade.

Han kommer att sluta såsom borgmästarns
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måg eller kommerserådets svåger hette det man
och man emellan, men den gången profeterade de
vise i fåvitsko, ty en vacker dag presenterade Evert-
sen för sin fina umgängeskrets en ung hustru från
rama bondlandet.

Anna Soini var dotter tili en fattig kapellans-
enka och den unge köpmannens barndomslekkamrat
den tiden han ännu sprang barfotad omkring som
vallpojke i pastorsgården. Ja, den tiden var nu
långt aflägsen, och han skulle ingalunda gärna sett,
att hans nuvarande bekanta haft någon närmare kän-
nedom om det förflutna, men lilla Anna måste han
gifta sig med.

Hon var hans barndoms goda engel, alltid redo
att skänka bort sin käraste leksak, sin raraste läc-
kerbit och sådana bestodos visserligen ej många
i den tarfliga prestgården åt den stackars öfver-
gifne gossen. Hon var hans drömbrud i ungdoms-
åren, och då han nu såsom man hunnit upp på
lyckans svänghjul, afvisade han hvarje tanke på att
genom en ansedd förbindelse svinga sig ännu högre,
utan for i ali stillhet ned tili hemorten, sökte upp
Anna, friade och fick ja alit i en handvändning,
såsom det anstod en flink kari af hans skaplynne.

Och Anna Soini, den lilla linnean från skogs-
bygdens ödemarker, hon som alltid med tyst beun-
dran följt sin forne torftige lekbroders djärfva flygt
ut i lyckans solglans, hon höjde sinä tillitsfulla barna-
ögon med öm hängifvenhet mot honom och lade gladt
sin hand i hans tili ett förbund för lifvet. Evertsen



46

jublade. Det låg någonting bedårande i den tanken
att han, den en gång så utfattige »auktionspojken»,
som från ringaste platsen i vrån blickat upp tili hu-
sets enda dotter såsom tili prinsessan i sagan, nu
själf kunde förflytta henne in i förhållanden, långt
skilda från de enkla, i hvilka hon var född och vuxen.

Ett af de vackraste husen vid stadens finaste
gata var hans. Evertsens våning ansågs tili och med
af kommerserådinnan född Hamburgska och tili
följd af sin utländska börd något förmer än sta-
dens öfriga fruar såsom ett under af smak och
stilfullhet, och mången ung dam såg med sneda blic-
kar den enkla landtflickan träda in såsom värdinna
i detta eleganta hem, där hon tog sig ut som ask-
ungen personifierad försäkrade de.

I det hela blef den unga frun föga omtyckt.
Hon var för landtlig för stadens fina societet, där
Evertsen med sitt böjliga sinne beundransvärdt fort
fattat f aste. Men om det också förtröt honom att
se sin hustru förbisedd, gjorde han i stället alit för
att skapa hennes lycka i hemmet och var en så god
och öm make som Anna någonsin kunnat drömma sig.

Hon älskade honom äfven med ali den inner-
lighet hennes oskyldiga hjärta gömde och fann sig
utan saknad vid att i staden kanna sig något ensam,
då mannen och deras hem var hela hennes värld.
Men omgifven som hon nu var af ali lifvets lyx och
komfort, bländades hon ej af dess glans, utan tänkte
blott städse på den kärlek som skapat alit detta för
hennes trefnad och glädje.
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En gosses födelse ökade ännu mer deras lycka.
Evertsen var mycket stolt öfver den lille, och kom-
merserådinnan bar honom tili dopet; det var en skyl-
dighet som man icke kunde undandraga sig me-
nade den unge fadern. Svärmor fick inte taga det
illa upp, men kommerserådets hade verkligen visat
honom så mycken välvilja ända från början af hans
köpmannabana försäkrade han totalt förglöm-
mande, att stadens honoratiores lefde i ljuf okunnig-
het om hans tillvaro hela den långa tid han till-
bragte bakom hökarbodens disk.

Och svärmor förstod honom så väl. Hon var
den ödmjukaste varelse i världen och blott alltför
villig att medgifva sin obekantskap med de fordrin-
gar fina förbindelser ålade en. Evertsen var ju en
så bra man och Anna så lycklig. Den enkla gum-
man gladdes blott af hjärtat, att dottern midt i sitt
öfverflöd så litet tycktes fäst därvid, ty i sin enfald
fruktade hon mer rikedomens svek än fattigdomens
börda, som hennes skuldror så länge vant sig att bära.

Med åren vidgade sig Evertsens affärer alit mer.
Det var ej ett bolag i staden som kunde bildas ho-
nom förutan, ej ett nytt företag, där han icke var
med; konsulstiteln barnsligt eftertrådd hade
längesedan bidragit att höja hans anseende inom
sällskapslifvet, och det ståtliga köpmansskeppet gick
fortfarande för fulia segel.
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Anna kände sig emellertid ofta bedröfvad öfver
dessa affärer, som för hvarje flyende dag tycktes
inkräkta alit mer på hennes mans tid och tankar,
och hon skulle gärna velat dela hans intressen, men
Evertsen påstod alltid med ett godmodigt leende, att
dessa affärsfrågor inte voro tili för fruntimmer. Det
var och förblef oqvinnligt, menade han, att höra qvin-
nor diskutera debet och kredit, hausse och baisse.
Hvad hade de fina och känsliga varelserna att skaffa
med sådana materiella saker; den strid som rådde,
där man kämpade för utkomst och förvärf, var den
kraftfulle mannens sak, icke den veka, ömtåliga qvin-
nans. Hans hustru motsade honom ej, lika litet som
hon ville tränga in på ett område, där han ogärna
såg henne; han var ju dessutom, trots sin upptagna
tid, alltid god och omhuldande, då det gällde hustrn
och barn.

Själf hade Anna äfven fullt upp att göra inom
hemmet, där barnskaran ökats med två små tvillings-
systrar, hvilkas muntra joller i förening med stora
brors pojkupptåg fyllde huset med lif och upptog
moderns tankar.

Hon var lycklig i sitt vackra hem med dessa
små och fortfarande lika ömt fästad vid mannen,
men alit som åren gingo, tycktes själfva luften om-
kring henne långsamt fyllas af någonting hemlighets-
fullt, ojoväckande, hvars rätta betydelse hon ej för-
stod. Ute i staden visste man det längesedan, visste
att konsul Evertsens affärer begynte blifva intrass-
lade, att grundvalen under hans ståtliga hus hade
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fått oförbätterliga remnor, men hustrun visste det
ej, tv hon var säilän ute och ingen dristade heller
att framföra tili henne dessa hotande rykten.

Evertsen själf beherskade sig med beundrans-
värd framgång. Icke ens de invigde kunde i hans
ansigte läsa den ångest och förtviflan som grep ho-
nom, då han var allena och utan skonsamhet tvang
sig att se sanningen i ögat, se att han var en
ruinerad man, som stod på fallets brant, redo att
ohjälpligt störta utföre.

Hvad det kostade denne man, som själf steg
för steg skapat sin ställning i världen, att nu veta
sig beröfvad alit hvad han vunnit det bevittnade
endast nattens mörker, och ända tili det sista kastade
han sig med förtviflans raseri in i kampen för att
kunna rädda åtminstone skenet, men alit förgäfves.

En liten gosse hade nyss kömmit tili i hemmet,
och Anna var långt ifrån rask. Här stod således
hans själfbeherskning sitt hårdaste prof, ty hvar dag
hon ännu kunde skonas från det förkrossande slaget
var en vunnen seger, tänkte han, om den också blef
honom dyrköpt.

Så inföll den lilles döpelsedag, och den olyck-
lige fadern kunde knappt förstå, huru han skulle
kunna uthärda att mottaga gäster i sitt hus och
låtsa ett sinneslugn, som längesedan flytt. Ångesten
grep honom, han bleknade och ryste.

Du är bestämdt sjuk, kare vän sade hans
hustru deltagande du ser så medtagen ut.

Jag har en svår hufvudvärk svarade han
4
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och strök sig öfver pannan jag önskar denna dag
väl vore förbi.

Anna såg bekymrad på honom. Hon brukade
alltid med sadan glädje helsa den stund, då hennes
kara små barn upptogos i den kristna församlingens
sköte, men i dag kände hon sig så underligt beklämd,
och mannens bleka ansigte skrämde henne. Det
tycktes hvila såsom en förstämning öfver hela huset.

Denna känsiä lemnade henne ej på hela dagen,
och det föreföll henne äfven som om mannens illa-
befinnande snarare ökats än minskats, alit som tim-
marna skredo framåt. Han kunde icke vara stilla,
utan vandrade rastlöst fram och åter i rummen, tog
sig ingenting för och visade sig mot vanligheten yt-
terst tankspridd. Mot qvällen sade han att han skulle
gå ut i staden, men Anna bad honom ifrigt att stanna
hemma.

Du är inte frisk menade hon du behöf-
ver hvila, och blott jag fört barnen tili sängs, skall
jag sätta mig här hos dig och läsa dig tili ro, som
du alltid tyckt så mycket om.

Hon skyndade bort, och då hon slutit dörren
bakom sig, satt mannen några minuter orörlig; sedän
störtade han plötsligt upp, grep någonting från skrif-
bordslådan och skyndade med handen för ögonen
ur rummet.

Nasta ögonblick stötte han åt sidan barnens
gamla sköterska, som kom med ett fång tvättkläder
från vinden, och kort därefter ljöd knallen af två
omedelbart på hvarandra följande skott genom huset.
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Du store Gud, det var konsuln som sköt
sig mumlade sköterskan och kastade kläderna
ifrån sig för att skynda in tili sin matmor i barn-
kammaren, men Anna förekom henne. Hon stod på
tröskeln, blek ända tili läpparna, men sansad och
besinningsfull. Gå in tili barnen, Fredrika, de
sofva alla utom den lille sade hon och ilade
brådskande genom köket. Följande sekund var hon
redan uppför trappan och knäböjde invid den med-
vetslösa gestalten, som låg utsträckt strax ofvanom
den. Hennes första tanke var att lifvet flyktat; han låg
där stel med slutna ögon och revolvern hårdt sluten
i högra handen. Hon tog det hemska mordvapnet
och lade det åsido med en rysning, sedän lutade
hon hufvudet mot den sårades bröst hjärtat slog
ännu svagt, ehuru med oregelbundna slag. Her-
ren väre lof! Hoppet gaf henne en förundrans-
värd styrka. Hon tillkallade tjenarinnan och bar med
dennas tillhjälp utan svårighet den sanslöse mannen
ned och direkte in i sofrummet, där han blef lagd
på sängen. Hennes nasta åtgärd var att eftersända
doktorn, och under tiden använde hon alla tili buds
stående medel att återkalla den afsvimmade tili lif-
vet. Läkaren, som lyckligtvis var hemma, hade un-
der vägen genom frågor af budbärerskan gjort sig
underrättad om hvad som händt. Stackars kari,
det var sista utvägen för honom mumlade han.

Anna tog emot honom och förde honom utan
några förklaringar in i sängkammaren, där hon tyst
ställde sig vid hufvudgärden för att assistera vid
doktorns undersökning af sårskadorna.
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Han såg pröfvande på henne. Har ni nog
kraft för detta. fru konsulinna? frågade han
tänk på er nyss öfverståndna sjukdom och skona er,
både för er egen skull och för barnen! Hon små-
log mot honom med ett sällsamt, nastan öfverjordiskt
ileende: Jag är inte rädd, herr doktor.

Nej, det visste han nog. Han kände bättre än
andra denna svaga qvinnas mod och uthållighet, som
båda ofta blifvit pröfvade vid sjukbädden i barn-
kammaren, därför gjorde han nu inga flere invänd-
ningar, utan grep efter sonden med vanlig beslut-
samhet.

Det ena skottet hade tydligen riktats mot tinnin-
gen, men af någon tillfällighet förfelat målet och
blott helt lätt snuddat vid skinnet, så att ett skrubb-
sår uppkommit, därifrån blod droppade. Den andra
kulan, som sigtat mot hjärtat, hade däremot inträngt
mellan refbenen, och dess uttagande fordrade både
tid och skicklighet.

Annas blick hängde oafvändt vid hvarje rö-
relse af doktorns hand, och då sonden kom den så-
rades kropp att spritta tili, strök hon lugnande hans
dödsbleka af ångestsvett fuktade panna.

Ändtligen var det svåra värfvet slutfördt.
Doktorn såg helt lättad ut, men han vågade ej ut-
tala någon försäkran om patientens vederfående, som
ännu kunde vara beroende af många vidriga om-
ständigheter, utan nöjde sig med att vänligt trycka
den unga fruns hand och uppmana henne att hoppas
det bästa. Därpå aflägsnade han sig, lemnande hust-
run allena i det sorgliga sjukrummet.
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Den sårade lag alltjämt orörligt ntsträckt där
man i hast bäddat honom. 1 hela huset var det nu
åter tyst, endast från barnens rnm hördes ett svagt
ljud, som blott en mors öra kunde uppfatta. Anna
steg sakta upp, gick in och tog den lille från korg-
vagnen. Sköterskan vek med bortvändt hufvnd ihop
några ylleplagg. Stackars vår hnsbonde sade
hon lågt hårda bekymmer kunna taga modet från
den starkaste kari. Gud hjälpe honom och er med,
kara fru!

Tack Anna tryekte fast tjenarinnans
hand och tårar fyllde plötsligt hennes hittills torra
ögon; de deltagande orden kommo hjärtat att flöda
öfver, på samma gång hon dock erfor en stor tröst
genom den enkla bondqvinnans fina medkänsla, som

det kände hon ej skulle öfverträffas af någon
annans där ute i deras umgängeskrets, där stadens
fruar kanske redan i morgon skulle fälla domen öf-
ver syndaren.

Stilla återvände hon tili sjukbädden med bar-
net i sinä armar. Gossen sof nu åter mätt och nöjd,
och medan hon satt där allena under den sorgfyllda
nattens långa timmar, droppade tår efter tår sakta
ned på det späda ansigtet och de små hopknutna
händerna. Det var en tung kamp hon hade att ut-
kämpa, ensam enligt mensklig syn, ensam såsom
hennes olycklige make men dock icke allena, ty
den starka hand hon * med trons finger omfattade,
uppehöll hennes kraft och förde henne genom mör-
ker och nöd ut tili ljus och frid inför Guds ansigte,
som hon sökt i sorgens stund.
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Fram emot morgonen rörde den sårade på sig;
lian hade vändt sitt ombundna hufvud, nu lyfte han
mödosamt handen mot pannan och läpparna hviskade
några osammanhängande ord. Anna förde försigtigt
en tesked feberstillande medicin, som doktorn före-
skrifvit. tili hans mun. Den gjorde honom synbarli-
gen godt: hufvudet sjönk åter tillbaka mot kudden,
andhemtningen blef lugnare och dvalan liknade na-
stan en slags sömn. Då han senare vaknade och
slog upp ögonen, såg han sig förvirrad omkring.
Hvar är jag? rosslade han.

Här hos din Anna lion lutade sitt ansigte
ned öfver honom och log sitt ljufvaste leende
somna igen. älskade, jagvakar nog och sömnen skall
göra dig godt.

Men han somnade ej mer, utan mötte henne
med en fullt medveten blick. i hvars djup låg den
mörkaste förtviflan uttryckt. Jag lefver således

mumlade han och jag försökte ändå med två
kulor.

Du ville då verkligen öfvergifva mig och
vara små. o niin vän, hvarför gjorde du det?

Han suckade och vände bort hufvudet. Ack,
du vet ju icke, stackars barn, att vi äro ruinerade.
Alit, alit är slut för oss, och mig väntar ej annat än
skam och nesa hans röst ljöd bruten och tonlös.

Tänk ej nu på dessa förfärliga affärer
bad Anna och tog hans hand i sin tala ej heller
mer. tv doktorn varnade för minsta ansträngning,
om febern skall kunna undvikas.
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Och hvarför skulle den ej få komina, det
bästa vore ju om

Hon lade sitt finger på hans läppar. Vi
skola hoppas att Gud ännu ger dig tid att ångra
sade hon högtidligt.

Han svarade ej utan vände sig tyst mot väg-
gen, men hustrun knäppte hop sinä händer och böjde
hufvudet djupt öfver det sofvande barnet. Hon bad

men icke om hjälp i deras betryckta ställning,
icke om medlidande hos menniskorna; hon bad en-
dast med brinnande hjärta att Gud den evige, alit
lifs urkälla, måtte tillgifva den skuld hennes make
begått, det brott, hvars svarta djup han själf ännu
icke förstod att mätä. I Herrens hand låg domen
öfver den som med berådt mod sökte taga det lån
som lifvets Herre skänkt, men själf dömde hon icke,
hon kunde det ej för sin kärleks skull.

Tack väre hans ovanligt kraftfulla konstitution
var Evertsen om några dagar på bättringsvägen. Men
ack, hvilka dagar! Han tyckte att år af det för-
flutna lifvet icke värit så långa som dessa lätt räk-
nade timmar. Alit hvad han genomkämpat under
de sista månaderna, alla fruktlösa beräkningar, alla
svikna förhoppningar alit trädde i fruktans-
värd klarhet fram i minnet. Ända tili minsta detalj
stod hans förtviflade affärsställning för honom, och
med hopbitna tänder och händerna krampaktigt knutna
låg han där och tänkte på att han snart åter skulle
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gå ut och möta hvad han nyss hoppats kunna und-
vika för alltid. En förbannelse trängde fram på hans
läppar i denna fasans stund då föll hans blick
plötsligt på Annas sänkta hufvud.

Hon satt på en låg stol vid bädden med den
lille gossen i knäet, och trött af nattvak hade hon
fallit i sömn med sitt bleka ansigte stödt mot han-
den. Och när han nu såg detta anlete, som under
alla dessa förskräckliga dagar alltid haft ett leende
för honom, så tärdt och lidande i sin hvila, när han
såg det späda, hjälplösa barnet i hennes famn, då
var det som om hans hjärta med ens befriats från
en järnboja, som om han hittills värit blind, men nu
fått sin syn. En qväfd snyftning trängde sig våld-
samt fram ur hans bröst, och ja längre han såg på
de två, desto varmare blef det inom honom, ja så varmt
att tili sist själfviskhetens is smalt bort som vinterns
frost i vårsolens sken för glansen af den alit för-
sakande kärlek, som återspeglades i hans hustrus
rena, milda drag.

Nu, nu först i detta ljus såg han, hvad han i
främsta rummet hade att sorja öfver. Han såg huru
fegt han svikit sin hustru, som han inför Gud lofvat
älska i lust och nöd, då han för att undgå världens
dom tänkt öfvergifva henne och de späda små, hvil-
kas enda arf skulle blifvit själfmördarens vanärade
namn. Han, den starke mannen, hade icke haft mod
att lefva som ruinerad, men hon, den svaga qvinnan,
skulle ensam nödgats taga upp lifvets bittra kamp
för att kunna försörja sig och de faderlösa.
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Såsom med eldskrift stod denna sanning plöts-
ligt för hans syn; han slog sig för sitt bröst som
fordom publikanen med ett »Gud misskunda Dig»
och glömde världens dom och framtiden med alla
dess förödmjukelser för känslan af sin skulds omät-
liga storlek. Sålunda hade hustruns bön blifvit hörd.

Det var svårt kanske svårare än han kun-
nat ana för Evertsen att återvända tili lifvet och
dess verklighet med själfmordsförsökets eldsmärke
på sin panna. Bittert att ruinerad och förbisedd
taga upp kampen för tillvaron; men då han kände
sig närä att svigta, behöfde han blott se på sin
hustru och de kara små, hvilkas oskuldsfulla blickar
lika tillitsfulla som förr mötte hans, för att få ny
kraft, ny uthållighet att vandra den törniga väg som
låg framför honom.

Hans främsta bemödande var nu att kunna an-
skaffa något arbete, som gaf dem bröd åtminstone
för den närmaste framtiden längre kunde han
ännu ej tanka. Men hvart han än vände sig, stäng-
des alla dörrar för honom. Hans kreditorer, som
icke blifvit tillfredsställda, ehuru det vackra huset och
alit hvad de kallat sitt gått under klubban, voro för-
bittrade, hans forna vänner sågo snedt på honom ■—
det var så platt alltsammans, tyckte de, att halft om
halft hafva stått vid dödens portar och sedän helt
snöphgt komma tillbaka igen.

Evertsen kände djupt världens dom, men också
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att den blott var ett rättvist straff; hvem kunde hysa
förtroende för en man, som i sin nöd ej funnit an-
nan utväg än att fegt smyga sig ur lifvet undan alla
sinä förpligtelser. Men medan tiden sålunda för-
gick, sjönk hans en gång så högt burna hufvud så-
som böjdt under en osynlig hand, och öfver hela
den manligt kraftfulla personligheten kom där en
stämning af modlös, stum resignation, som kom en
och annan af hans forna vänner att skyggt blicka åt
sidan, när man tillfälliglvis möttes på gatan.

Dock, genom motgångens mörkaste moln sken
likväl ständigt en klar stjärna ned på hans mörka
stig det var hustruns trofasta kärlek som hjälpte
honom att bära äfven de bittraste af lifvets många
bittra erfarenheter, och i pröfningarnas skugga blomst-
rade deras inbördes lycka rikare än i framgångens
mest lysande solljus.

Slutligen grydde ock för Evertsen en bättre
dag, ehuru hjälpen kom från det håll han aldrig räk-
nat på. Det var hans forne principal, gamle Blom-
men, som räckte at räddningsplankan åt den sjun-
kande, och med djup tacksamhet gick den unge, nyss
så stolte köpmannen, tillbaka tili sin första obe-
märkta plats i hökarboden vid Strandgatan. Lönen
var ingalunda stor, men med sparsamhet och om-
tanke räckte den dock tili hushållets underhåll den
första bekymmersamma tiden, och sedän ljusnade det
så småningom för dem. Gamle Blommen nickade
förnöjd; nu gick det framåt på hans vis, steg för
steg, nu var Evertsen blefven en kari efter hans
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sinne, och när han på söndagseftermiddagen stack
sig in i det lilla anspråkslösa huset vid tullen, där
muntra barnröster klingade honom tili mötes, små-
log han knipslugt och tänkte på att de där små ru-
stibussarne nog skulle komma fram i världen, så
vidt som gubben Bloms »smulor» från lådan under
disken nu förvandlade tili solida bankpapper
kunde hjälpa dem därtill.

Mången stilla qväll, sedän Evertsen och hans
hustru slutat dagens sträfsamma värf enhvar på sitt
håll, sutto de tillsammans njutande hemmets ljufva
frid och språkande än om barnens framtid, än om
sitt eget förflutna. Där i dess gömslen fanns det
en natt, som ingendera af dem någonsin kunde
glömma, ehuru tiden kärleksfullt bredt sin förmil-
drande slöja öfver dess fasor, men minnet däraf hade
dock sin djupa betydelse, ty den sorg denna hemska
natt medfört hade genom Guds barmhertighet blifvit
vänd i välsignelse.

Pappa, när jag blir en kari, skall jag bli
Jika stark och stor som du sade Evertsens äldste
son en dag och blickade med barnets instinktlika
beundran för mandomens styrka upp tili fadern
du är inte rädd, du.

Evertsen såg bort tili sin hustru. Styrka är
inte alltid detsamma som mod, min gosse svarade
han långsamt och det är bättre att vara modig
.än stor och stark, det kan du lära af din mor.
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Har mamma värit ut i krig? frågade-
lille Magnus med utomordentlig förundran.

Din lille strunt, tror du man aldrig behöf-
ver visa mod annat än på slagfältet ack i
långa strid sättes vårt mod hundrade gånger på
prof, oeh den värste fienden.bor i vårt eget bröst,.
men det förstår du icke ännu, min pys. Väx gärna
stor och stark, men bed Gud att Han framför alit
gör dig stark i frestelsens stund, ty där pröfvas mo-
det som silfret i smältugnen och Herren allena kani
oss från alit ondt bevara.

Amen svarade Anna sakta.



åyei är sommar nu. Små tvinande grässtrån
s stucko redan för längesedan upp mellan de

ojämna stenarna i gränden, och träden i garfvarens
trädgård bakom det gråmålade planket hafva nyss
fått sin bladskrud. Ja, Suoma och hennes lilla bror
hittade tili och med en smörblomma inne på går-
den, där solen sluppit tili att varma; det kunde man
riktigt med skäl kalla ett gyllene fynd. Modern
hörde deras glädjeskri ända in i den låga, skumma
kammarn, där hon stod vid tvättbunken sedän arla
morgonstunden och sträfvade för det knappa brödet.

Stackars små, hvad de nu kunde vara glada i
den där fattiga blomman, de visste ingenting om än-
garna på landet, som stodo så granna före Johanne.
Nog skulle de behöfva komma bort ett ryck från
den dammiga staden och den fuktiga gården, som
alltid luktade så illa om sommarn.

Pappa taite alltid om, huru han skulle
kosta sig och hela hushållet ut på lusttur tili landet,
da det blef vackert och varmt, men när sommarn
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kom, så blef det ändå ingen färd af. Han hade så
mycket arbete och ville inte lemna förtjensten ifrån
sig för att knnna lägga något i spar åt hustru och
barn för framtiden. Han var alltid så god mot dem,
Andersson; aldrig föll ett ondt ord mellan man och
hustru, så det var inte underligt om hon sörjde ho-
nora, fast det nu på våren var tre år sedän han
gick bort.

Hon suckade tnngt, men nasta ögonblick var
hon åter i färd med tvätten och vred raskt nr ett
lakan. En smula ledighet kunde man alltid bestå
sig, om bara moster där borta på landet ville taga
dem alla tre i kost och qvarter för några veckor.
Tänk, om hon skulle skrifva!

Sagdt och gjordt! Anderssonskan tåtade tili
ett bref, så godt hon kunde Suoma, som fått be-
röm i folkskolan, skulle trots sinä åtta år säkert
gjort det bättre och följande vecka kom svaret.
De voro välkomna allesamman, och moster Stafva
skulle själf taga emot dem vid ångbåtsbryggan.

Ut tili landet de orden ljödo som klan-
gen af ett vackert främmande språk i lilla Suomas
öron. Landet var egentligen för stadsbarnet, upp-
vuxet i den trånga, mörka gränden, ett okändt be-
grepp, och det enda hon visste om blommor och
gröna träd härledde sig kanske från midsommarme-
jor eller palmqvisten, som modern tili helgarna köpte
på torget.
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Ut tili landet! Hon upprepade orden hundra
gånger för sig själf dagarna innan de reste, och hon
drömde om dem under natten, där hon låg med
hufvudet på moderns af arbete trötta arm. Hvad
var då landet? Modern måste berätta för henne om
åkrar och ängar, kor och får, och för barnafantasin
uppsteg så småningom landet såsom en samman-
fattning af alit det härligaste, som fanns på jorden.

Ändtligen tog modern då ned korgen från vin-
den och packade in deras bättre kläder och en om-
gång rent linne. Man kunde no inte släpa hela
världen med tili moster, förstås, men fast man
»är fattig, kan man ändå halla sig snygg» det
var Anderssonskans öfvertygelse, och renlighet var
en af hennes starkaste sidor. Naturligtvis skulle
barnen också hafva något att tugga på under resan.
Suoma fick följa med och köpa en limpa och en
billig ost på torget, och så var man färdig med sinä
tillrustningar och Suoma tänkte med tyst jubel: I
morgon resa vi! Jag kan inte sofva på hela
natten, vi kunde ju försofva oss sade hon vigtigt
tili modern. Åh, ingen fara, barn! Andersson-
skan smålog, hon var just inte van vid att dröna
bort sinä morgnar.

Mamma, hur stora horn ha korna på landet?
Suoma satt upprätt i bädden och stödde han-

den. mot hufvudkudden så långa? Ja kanske.
Mamma, växer det bär på träden också?
Sof nu, min flicka! Jamen mamma, finns det

smörblommor också där som moster bor och månne



64

där vara ett litet lamm som jag får
lilla pladdrande munnen slöts plötsligt och hufvudet
sjönk ned mot dynan. Sömnens engel kom hastigt
som den brukar tili barnen och kysste Suomas långa
ögonfransar. Stackars liten, nu är hon så lycklig
suckade modern om pappa bara lefde och kun-
nat resa med oss — En ensam tår föll
tyst från hennes fårade kind ned på barnets rena
panna.

Ingen fara att försofva sig! Följande morgon
vaknade båda barnen med solen som tittade in på
dem öfver kattuns-jalusierna. De hunno nastan bli
sömniga på nytt, innan grändens öfriga innevånare
började röra på sig, och väntan gjorde dem helt
otåliga, tills det blef tid att begifva sig ned tili ång-
båtshamnen.

Där låg den prydliga båten så blank och fin i
morgonsolen och ångade redan; snart skulle det bära
af dit långt ut på det skimrande vattnet, som var
så vackert och blått som själfva himlen. Nu ringde
klockan första andra tredje gången. Bråd-
skande passagerare skyndade ombord med korgar
och bagage, landgången drogs in och propellern
svängde några tag liksom på försök. Sakta, sakta
bar det af utför ån, afståndet tili hamnen blef alit
längre, så småningom ökades farten, och nu nu
kunde man riktigt höra att maskinen var i gång.

Suoma klappade händerna: Mamma, är landet
roligare än det här? Åh ja, det tänker jag nog.
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Flickan slöt ögonen, hon kunde ej annat än i
inbillningen föreställa sig en sadan möjlighet.

Solen sken hela dagen och sjön fortfor att vara
blå. Den ena fjärden efter den andra öppnade sin
vida famn för den framilande båten, och här och där
gled den också in mellan grönklädda holmar i små
förtjusande sund, där träden nastan doppade sinä
qvistar i vattnet. Alit som oftast stannade den vid
någon brygga för att aflemna passagerare eller last,
och hvarje gång hoppade Suoma upp och frågade:

Mamma, är det nu vår brygga?— De små fötterna
längtade otåligt efter den mjuka gräsmattan, och alit
som timmarna skredo framåt, begynte sjöluften tynga
barnens ögonlock. De hade ju också värit så ovan-
ligt tidigt vakna på morgonen och sommarvärmen
verkade mattande. Lille Hjalmar slumrade redan i
moderns famn med en dugtig limpskifva i handen,
och snart följde systern hans exempel.

Solens blanka skifva sänkte sig ned mot hori-
sonten och det var qväll, när ångbåten ändtligen sig-
nalerade vid den landtligt vackra bryggan, där An-
derssonskan skulle stanna.

Seså, upp med er barn, nu äro vi framme
och moster står och vinkar med näsduken.

Suoma spände upp sinä yrvakna ögon. Var det
nu verklighet eller dröm? Hon var alls icke säker
på den saken, förrän hon vandrade på en smal skogs-
stig med moderns hand hårdt sluten i sin. Hvad
det var skumt där de gingo och hvad träden voro
höga, bestämdt lika höga som kyrktaket i staden.

5
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Manne de trampade på några blommor, ty det fanns
naturligtvis fullt med blommor öfverallt på landet.

Moster en fryntlig gumma med stort ljust
förkläde, som lyste i den dunkla skogen som en led-
stjärna gick före dem och viste vägen upp tili
gården. Det var en herrgård, berättade hon för bar-
nen, och morbror tjente fogde hos patron. De hade
egen stuga och egen ko. Suoma skulle få dricka
varm mjölk alla dagar och gröt skulle de få tili
qvällsvard.

Snart ljusnade skogen, frodiga fält bredde ut
sig åt alla håll och omgifven af svajande hängbjör-
kar reste sig karaktärsbyggnaden med sitt svarta
tak.

Här nere i backsluttningen ha vi vår stuga.
Se, där står gubben på trappan och kikar efter
oss. Stigen nu på allesamman!

Goddag ja helsade fogdgubben och tog
pipan ur mungipan se på småplocket! Så så,
att ni en gång hittade ut på landet också.

Anderssonskan smålog. Det var minsann
inte villsamt och roligt med på köpet menade hon.

Inne i stugkammarn stod qvällsmaten på bor-
det varmbröd, smör och mjölk. Nu öste mo-
ster gröten ur grytan och satte fatet fram med ett
välment: Nu ska' ni äta, godt folk!

Lille Hjalmar var så sömnig att modern måste
mata honom, och för Suoma ville skeden inte rätt
hitta sin vanliga väg. Nej, se på flickan som för
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gröten tili orat i stället för i mun sade moster
och skrattade så att tårarna kommo fram.

Hon var så rolig, tyckte Suoma, som plötsligt
upphörde att äta och blygt frågade: Hvar bo
korna? De stå på fägården upplyste moster

i morgon får du se dem, men nu sofva de och
alla andra djur med, både får och grisar, och jag ser
att ni, kara barn, längta efter detsamma. Ja, trötta
voro de visst efter den första långresa de gjort i
sitt unga lif, och modern skyndade därför att föra
dem tili kojs så fort som möjligt.

Under natten spratt Suoma flere gånger tili och
ropade helt högt: Mamma, nu pipar det igen

men hon somnade alltid på nytt, och då de vak-
nade om morgonen, hade arbetsfolket längesedan
gått ut på fälten och moster tog just stäfvan från
hyllan i farstun. God morgon sjusofvare ro-
pade hon den som viii dricka mjölken rykande
varm från Brokans spenar, den skall qvicka sig och
följa med mig tili ladugården.

Suoma lät ej bedja sig två gånger. len blink
var hon ur bädden och i kläderna, och nasta minut
stod hon med näsan tryckt mot spjälorna i grinden
och betraktade huru moster mjölkade Brokan, en
stor välfödd ko, som makligt vände sitt hufvud och
såg på flickan med sinä stora milda ögon.

Du lilla bleka stackare behöfver nog klunka
i dig af Brokans mustiga mjölk för att få en smula
hull på dig menade moster, och då hon slutat
sitt arbete, fyllde hon ett stort bleckmått tili bredden
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at sin lilla gäst. Det här skall du få hvar eviga
morgon, medan du är på landet sade den god-
lynta gumman seså, klif nu upp på gärdesgården,
så får du se hela gårdens vall föras ut på bete.

Suoma stod alldeles stum af förtjusning, då de
ståtliga djuren tågade förbi henne, hon räknade hela
tjugu stycken; och när de alla gått, förde moster
henne att se på kalfvarna och fåren, de små skut-
tande grisarna och hela skaran brokiga höns med
sjutton pipande kycklingar, och medan flickans blick
undrande vändes från det ena tili det andra, steg
den vissheten upp i hennes barnahjärta, att landet
nu begynte upplåta sin härlighet för henne.

O du lyckliga, jublande lilla varelse, hur du
detta ögonblick i stum förtjusning likasom tryckte
hela världen tili ditt stormande bröst! Och det var
likväl bara en liten början, hvad fanns det icke ännu
i spar! Nöjen utan tai: bärplockningar i skogen,
bad i det klara blå vattnet, den kara sandgropen,
där man kunde bygga både hus och ugnar, och ler-
diket som gaf material tili de ypperligaste kakor
och sedän att föra kalfvarna i hagen och åka i hoet
och ligga på rygg i solskenet med händerna under
hufvudet och se huru svalorna flögo där högt, högt
uppe rakt in i himlcn. Nu visste Suoma hvad lan-
det betydde, nu var det icke mer ett okändt ord, ett
begrepp utan innehåll; nej en stor, skön, lefvande
verklighet, som hon drog tili sig med hvarje djupt
andedrag af den friska, rena luften. Och där i grön-
gräset under skimrande högsommarsol bryntes de
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af grändens osunda dunster blekta kinderna, den
lilla kroppen växte och utvecklade sig som blom-
man i solvannen och själen mottog oupphörligen nya
intryck Suoma blef dag för dag alit mer en tän-
kande liten menniskovarelse, som helt förnumstigt
reflekterade öfver hvad hon hörde och såg.

Hvar morgon vaknade hon med en outsäglig
förnimmelse af lycka och hoppade ur bädden qvick
som en ärla för att äta frukost på trappan i säll-
skap med den hvita kätten midt emot ringblom-
morna och solrosorna mosters skötebarn som
tjusta vände sinä stora, runda hufvuden efter sin ly-
sande namne.

Dagen lång var hon tili fötters utan att tröttna.
Hvarje flyende minut var en länk i den långa ked-
jan af fröjder, som aldrig togo .slut på landet, och
när qvällen kom, grät hon öfver att nödgas gå tili
sängs, tills sömnen plötsligt öfverraskade henne, me-
dan tårarna ännu hängde qvar i ögonfransen.

Om söndagsmorgnarna fick Suoma följa med
fogdgubben ut på mete helt bittida, då daggen ännu
glittrade på gräset och de våta stråna pickadc hen-
nes små bara fötter, som så flinkt trippade i den
gamles spår.

Tyst nu bara, inte ett ljud! Metrefven
kastades ut med van hand, och medan Suoma håller
andan, nappar det redan. Hurra, där sprattlar den
första vackra abborren i båten och sedän två och
tre, moster behöfver aldrig sakna färsk fisk i grytan
tili söndagsmiddagen. Gubben småskrattar förnöjd
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och nickar åt sin lilla tystlåtna följeslagerska, som
blifvit en stor favorit hos honom.

Suoma hade inte alls svårt att halla sig stilla,
hon hade ju så mycket att se på och undra öfver.
Först och främst huru sjön kunde ligga där så blank
att alarna på stranden speglade sig i vattnet, då den
ändå i går brusade som en kokande gryta och yrde
upp hvitt skum på holmarnas klippor. Så funnos
ju måsarna, som plötsligt sänkte sig ned för att fånga
en löja i vattenbrynet och sedän lika plötsligt
höjde sig på sinä stora silfverskimrande vingar mot
sommarhimlen. Sedän kom där en liten roddbåt
borta vid udden, eller var det en seglare med slak-
nade segel som väntade på morgonbrisen, och långt,
långt bort öfver vikar och sund, öfver fjärdarnas
vida vatten tonade plötsligt tempelklockornas ljud
från den aflägsna socknekyrkan.

Då lyfte gubben på sin mössa och Suoma
knäppte händerna, de firade gudstjenst här ute i na-
turen i sabbatsmorgonens ljufliga frid. Det var så
underbart och härligt, tyckte barnet mycket, myc-
ket vackrare än något hon sett i staden eller läst
om i sagoboken hon fick på sista julfesten men
så var det nu också landet, just det och ingen-
ting annat. Suoma sträckte på sig och andades djupt
i öfvermåttet af sin förnöjelse, och då ropade mor-
bror där borta på aktertoften: Pass på, min tös,
nu bär det af hem igen tili frukosten.

Där låg nu herrgården och morgnade sig med
nykrattade sandgångar och öppnade fönster, ur hvilka
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musslinsgardinerna sakta svajade i morgonluften, som
lätt smog fram öfver det dukade kaffebordet på ve-
randan, medförande en doft af linnea och blom-
mande rågåkrar. Husbonden som sitter och laser
sin tidning nickar ett vänligt god morgon i förbifar-
ten åt sin gamle trotjenare och smäler åt hans lilla
följeslagerska, som stolt bär dagens fångst i en pärt-
korg på armen. Men nere vid den rödmålade stu-
gan står moster helgdagsklädd och berättar dem att
Hjalmar ännu sofver på sitt öra, men att frukosten
ryker på bordet, ett godt budskap för dem, tyckte
Suoma som kände sig hungrig hela dagen. Och
att den goda landsmaten var tili välsignelse, det kunde
man se på barnens alit mera rundade kinder, hvilkas
friska rosor vittnade om helsa och välbefinnande.

Gud ske lof tänkte modern nu ha de
litet att tära på den långa hösten och vintern hemma
i staden och gladare, än hon värit alit sedän man-
nens död, svängde Anderssonskan sitt rockhjul. Hon
hjälpte nämligen moster Stafva med alla förefallande
arbeten tili tack för visad gästvänskap, och så flög
tiden bort.

Hvar vecka hette det: Nu måste vi bryta
upp men alltid ljöd svaret: Nog kokar vår
gryta för er en vecka än, efter barnen äro så trif-
samma och Suomas hjärta, som nastan uppnört
att klappa vid tanken på afresan, slog åter i jubel-
takt.

Evig är dock ingen jordisk glädje. Barnen hade
sett åkerfälten blomma och axen fyllas. Nu gick skä-
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ran redan öfver gulnade tegar och lingonen begynte
rodna i skogen. Daggen låg så hvit öfver gräset
om morgnarna och blänkte i de konstfulla spindel-
väfvarna på enrisbuskarna, och qvällarna blefvo
skumma.

I morgon måste vi ändtligen resa sade
Anderssonskan.

Ja, nu lär det inte längre hjälpa att öfver-
tala menade moster, och morbror nickade sorgset
at Suoma. Nasta söndag skulle de inte mer gå att
meta tillsammans.

Lille Hjalmar var den ende som gladde sig åt
morgondagen. Han tyckte som de flesta barn om
ombyte och längtade efter sin lilla trädgård där
hemma ett halft dussin potatisstånd i ett hörn
på gården det skulle bli så roligt att se huru
högt de vuxit. Suoma sade ingenting, men när hon
om qvällen som vanligt stod och såg på huru Bro-
kan mjölkades, strök hon med darrande hand dess
lena nos tili tack för den rara mjölken. Du gamla
snälla kossan, dig ser jag aldrig mer suckade
hon.

Moster dukade fram det bästa huset förmådde
tili aftonvard, där fanns både fläsk och ägg, filmjölk
och pannkakor. Ät nu, så du står dig tili resan

sade den skämtsamma gumman, men Suoma bara
hängde hufvudet. Maten ville inte gå ned, där var
något som stockade sig i hennes strupe efter afske-
det från Brokan, och när alla gått tili sängs, vände
hon sitt lilla ansigte mot väggen och grät hejdlöst.
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Nasta morgon voro de tidigt i rörelse. Suoma
strök sin lekkamrat, den hvita kätten, öfver hufvudet
och nickade åt Hektor, gårdshunden, som alltid hvif-
tade sin yfviga svans, da han såg henne. Sedän kys-
ste hon i smyg en grannröd georgin på rabatten un-
der stugfönstret innerst i den skimrande kronan
den hade i veckor redan värit liennes dagliga för-
tjusning. Korna gingo redan i bet där borta på
klöfverfältet, hönsen pickade på backen och från
logen hördes tröskverkets surr lifvet gick sin
gamla gång på gården, alls intet var sig olikt, det
var bara det att hon skulle bort från alltsammans.

Nu bar det af ned tili bryggan. Där kom ång-
båten redan bortom udden. Farväl nu moster och
stor tack för mig och barnen! Gud välsigne och
löne eder som värit så goda mot enkan och de fa-
derlösa, jag kan det aldrig Anderssonskans röst
sjönk ned i en snyftning.

Åh, meriterar inte, kara Tilda, en annan
sommar komma ni igen.

Tusende tack, men den sommarn lär alit
låta vänta på sig, fattigt folk äro inte födda för att
roa sig. Seså Hjalmar, bocka nu och tag farväl af
moster, och du Suoma med, för båten kommer just
strax tili bryggan.

Farväl, farväl småttingar moster stack
välment en hvetebulla i handen på dem tili det sista.
Och nasta minut voro de ombord.

Moster hviftade med näsduken, det kunde de
se, ända tills båten vek om närmaste udde, ännu en
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skymt af herrgårdens röda hus och så voro de ute
på den vida fjärden, där vågorna gingo tunga sedän
föregående nattens storm. Anderssonskan pratade
med en gumma på fördäcket, som ville veta hvar-
ifrån de kommo och hvart de foro. Hjalmar tuggade
belåten på sin hvetebulla, men Suoma stod orörlig
och höll sig fast vid relingen, medan blicken oaf-
vändt hängde vid det blånande landet bakom dem,
där hennes barnahjärta ännu dröjde qvar med trå-
nadsfull hängifvenhet. Du sköna, härliga land --

snyftade hon sakta. Hon tyckte att hon lemnat alit
som var godt och gladt bakom sig, men anade ej
att hon förde en rik vinst med sig tillbaka helsa
och ny lifskraft för kommande dagar, för den pröf-
vande hösten i staden och den långa, kalla vintern.
Och det var godt nog, ty den bruna kinden kunde
väl hinna blekna på nytt, innan den lilla fågeln i
grändens trånga bo nasta gång fick pröfva sinä vin-
gar tili flygt i Guds fria natur.

Se icke du vuxne åt barnens sorg! Enhvar af
oss har ganska säkert kämpät genom detsamma som
de på sin tid och lidit på sitt sätt.

Stackars lilla Suoma, din ljufva sommarsaga
var slut, men när du sitter där tyst och trägen bland
de andra barnen på skolbänken, skall nog din tanke
ila tillbaka tili landet och din barnasjäl drömma om
sommarlofvet som sitt ljusaste minne.



Hemesis Divina.
(Ur en afliden finsk prestmans anteekningar).

var en mörk vinterafton när en släde körde
upp tili prestgårdens port och en kari trädde

in i mitt kanslirum med begäran att jag skulle följa
honom tili Nilsiä husbonden, som låg illa sjuk.

Jag gjorde mig genast i ordning för färden,
helt bedröfvad tili sinnes, ty den ifrågavarande hus-
bonden var en af socknens driftigaste gårdsegare och
ett verkligt stöd i alla kommunala angelägenheter
rörande församlingens bästa. Vägen var lång och
besvärlig i den djupa snön, men slutligen voro vi
dock framme vid den ståtliga gården och på trappan
kom värdinnan emot mig. Hon var en behaglig still-
sam qvinna med någonting sorgbundet öfver hela
sitt väsende, ej underligt, då man betänkte att hon
hade tre döfstumma barn, öfver hvilkas sorgliga lott
hennes modershjärta blödde.

Då jag trädde in tili den sjuke, satt han upp-
rätt i bädden, understödd af kuddar, ty han led af
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svår andnöd, och ångestsvett fuktade hans bleka
panna. Han helsade mig med synbar rörelse.

Det står illa tili med Nilsiä husbond'
yttrade jag och satte mig vid sängen.

Ja, det lider mot slutet alit hvad det hinner
svarade han.

Äro edra plågor stora? sporde jag åter
man borde kanske tillkalla doktorn.

Här hjälper ingen jordisk läkare, herr pa-
stor; visserligen qväljes den usla kroppen, men hvad
är detta mot själens qval! Han vred sig oroligt
fram och åter, medan feberrodnaden kom och gick
på de tärda kinderna. Jag har sändt efter pa-
storn, för att jag har så mycket på hjärtat som tyn-
ger mig fortsatte han, kämpande med andnöden

samvetet ropar och anklagar mig dag och natt,
och Guds eviga straffdomar hänga öfver mitt huf-
vud.

Har ni en sadan svår själanöd, min vän, så
vet ju ni bättre än mången annan, tili hvem man
då skall taga sin tillflykt svarade jag om få
inom min församling har jag haft så säkert hopp
som om er och er ödmjuka, kristligt undergifna
hustru.

Ja, hon har visst ingen del i min skuld,
bara att hon får lida med för hvad jag förbrutit.

Har ni inte älskat Guds ord och alltid gärna
hört det både i kyrkan och i ert hus vet ni inte
att Jesus undfår syndarc och att Hans blod renar
från alla synder?
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Det hänger såsom ett täckelse öfver skriften
svarade han dystert löftena äro fördolda, och

endast hotelserna stå skrifna såsom med eldskrift i
min själ.

Förtro er åt mig, er själaherde, kare hus-
bond' kanske får ni då lättare att vara.

Det är mitt enda hopp, herr pastor. Det
kändes så för mig, som om döden klappade på min
dörr i qväll, därför besvärade jag också pastorn ut
i mörka natten.

Tala ej därom bad jag. Han tryckte
min hand och slöt sedän ögonen en stund såsom
för att hemta krafter, innan han talade.

Herr pastorn vet att vi hafva tre döfstumma
barn började han med låg röst. Jag nickade.

För några veckor sedän fick min hustru en
gosse tili. Jag har bedt Gud för detta barn dag och
natt, innan det ännu var födt, jag har legat på minä
knän inför Herren, att Han i nåd skulle skänka
denna arma varelse hvad som förvägrats de äldre
syskonen hörselns gåfva och tungans bruk, men

Han höll upp ett ögonblick och drog djupt efter
andan: Den lille nyfödde är döfstum, han som
alla de andra; välpröfvade tecken visa att också
detta oskyldiga barn är under förbannelsen. »Fä-
dernas missgärningar straffas in på barnen alit intill
tredje och fjärde led», säger skriften.

Manne ni nu ej är förvillad, kare vän
invände jag vi äro visserligen alla stora syndare,
men Guds barmhertighet är ännu större. Edra barns
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olycka är djupt beklagansvärd, men hvarför betrakta
den såsom ett straff af en vredgad Gud och icke
hellre såsom en pröfning af den Fader, som ofta
strängast agar det barn Han mest älskar?

Herr pastor! Den döende hade rätat på
sig och såg nu på mig med en lifdömds förtviflade
blick: Jag är en brottsling och minä stackars
barn lida för sin faders synd. Då jag var pojke,
var jag icke blott yr och tanklös som mången an-
nan, jag hade äfven ett grymt sinnelag, som ej be-
vektes af andras lidande, och under minä lekar fann
jag ofta ett nöje uti att pina och plåga djur. Mån-
get värnlöst kräk har fått kanna snärten af min pi-
ske eller järnen i min stöfvelklack, månget fågelbo
förstörde jag och dödade de ofjädrade ungarna utan
skonsamhet, men min varsta ogärning var dock den
som jag nu skall berätta.

Han strök sig öfver ögonen såsom för att jaga
bort en gräslig syn: När jag förstört fågelboen,
herr pastor, flögo fågelhonorna skriande omkring,
jag fångade många af dem, och när jag fick dem
fatt, ryckte jag obarmhertigt tungorna ur deras små
strupar, så att de icke mer skulle anklaga mig med
sin klagolåt. Förstår ni nu, herr pastor, Guds dom?
Då jag med grym hand beröfvade fåglarna det me-
del Skaparen gifvit dem att förhärliga Hans namn,
så att deras glada qvitter icke mer lofprisande kunde
höja sig mot nimien, förstummade Han i gengäld
minä barns tungor, så att aldrig ett ljud hvarken af
sorg eller fröjd någonsin skall gå öfver deras läp-
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par. Det är mig vedergälldt, såsom jag handlat haf-
ver, och domen är rättvis, men ve mig syndare och
ve de arma hustru och barn öfver hvilka min
skuld dragit denna dom.

Han tystnade och lutade sig utmattad tillbaka
mot kuddarna, äfven jag satt länge tyst, men när
jag åter talade, var det fridens och förlåtelsens ord
tili den ångrande syndaren. Herren hatar synden,
men Han älskar syndaren. Gud väre pris, att det
är själaherdens pligt att frambära detta försoningens
evangelium tili de förkrossades hjärtan.

Då jag slutligen reste mig för att gå i den
sena midnattstimmen, tryckte den sjuke med tår-
skymda ögon min hand tili afsked. Här nere se
vi hvarandra för sista gången, herr pastor sade
han men där uppe, där det af nåd också finnes
en plats för mig, där skola vi mötas igen!

Ja, med Guds hjälp svarade jag sakta
och där, min vän, skola också edra små barn få

röst. Herren skall uttala sitt »Hefsta» öfver de
stumma tungorna, och jublande skola de sjunga med
i englarnes lofsånger.

Nasta morgon som var en söndag blef jag un-
derrättad om, att Nilsiä husbonden stilla insomnat
vid daggryningen, och från min predikstol tackade
jag med församlingen Gud, att den hemgångna själen
kömmit tili ro.



}£ör senf
Wtjl an hade värit hennes alit i denna värld, ända
(?Jm sedän de oskyldiga ögonen slogos upp mot da-
gens ljus. De äldre barnen hade hon förlorat
tre på en gång i en smittosam sjukdom. Man-
nen, den supige garfvaren, dog, då lille Gottfrid var
blott tre år gammal, och sedän dess var det hon,
endast hon, som sörjde för barnet, så godt hon det
förmådde.

Fru Hellbom var en flink qvinna, hela staden
kände henne. Ingen kunde duka ett bord så väl
som hon, och var där ett kalas, visst var hon oum-
bärlig vid serveringen. I glädjens dag strålade hen-
nes blida anlete så innerligt vänligt mot de lyekliga,
och under sorgens tid fällde kanske ingen varmare
tårar af deltagande än hon. Öfverallt där man be-
höfde ett hjälpande handtag blef fru Hellbom anlitad,
och hon sade aldrig nej, ty de där tjensterna fingo
sin lön, och därmed kunde hon kläda lille Gottfrid
snyggt samt, när tiden var inne, sätta honom i skola.
Där funnos visserligen de som tyckte att fru Hell-
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bom var bra besynnerlig i det liiinseendet. Borg-
mästarinnan, sonti vanligen förde ordet bland stadens
fruar, förmenade att pojken bordt blifva garfvar-
lärling.

Det var nog bara högmod af modern att låta
honom studera, sade man, och högmod går förfall.
Men lilla fru Hellbom, som tåligt lyssnade på alla
goda råd och neg så ödmjukt för fruarna, hade -

trots ali sin undfallenhet sitt hufvud för sig i
somliga fali.

Gottfrid kom således i skola och fick sitta sida
om sida med själfva rektorns son; ja, det hände tili
och med något så oerhördt som att han andra ter-
minen blef uppflyttad långt framom borgmästarinnans
stolthet, den rödhårige Fritz. Den dagen måste fru
Hellbom bära upp snubbor så det förslog. Borg-
mästarinnan kallade henne både enfaldig och våpig,
påstod att hon spräckt hennes bästa kristallskål och
torkat porslin i damastduktyget på borgmästarns
namnsdag. Någon måste hon ju förarga sig på, då
»garfvarpojken» skulle förhäfva sig öfver hennes egen
sammetsklädde älskling, och hvem kunde vara ett
värdigare föremål än pojkens fåfänga mor, som satt
honom i skola och dagligen proppade hans hufvud
fullt med högmodiga dårskaper. Sådant kunde man
förstås ej tåla. Ack, den goda damen anade ej, att
hon i framtiden skulle smälta mycket otroligare sa-
ker! Bådmanskan Grönblad och apotekerskan Ström
med flere af stadens »bättre fruar» delade i allo

o
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borgmästarinnans tankar angående lille Gottfrids
mamma.

Den stackars fru Hellbom fick nog svälja en
hei mängd beska piller och bar tyst tusende små
förödmjukelser, men hon var ju tvungen att tiga och
lida för sin gosses skull. Om hon satt sig upp för
att trotsa dem som gåfvo henne tillfälle tili förtjenst,
skulle ju Gottfrid icke fått äta sig mätt, ej heller
ville hon skicka honom i skolan med trasiga skodon
och lappar på knäna. När han kom hem och med
tårar i de vackra ögonen klagade öfver att kamra-
terna skrattat åt hans urvuxna ärmar och röda ull-
vantar, då riktigt sved det i moderns ömma hjärta,
och hon uppbjöd alit för att i hvad på henne be-
rodde spara Gottfrid för kamraternas hån. Han hade
ju en så vek och känslig natur.

Emellertid gjorde gossen raska framsteg i sko-
lan. Ingen kunde skryta af bättre betyg än han, och
när han på examensdagarna stod bland de främste
på klassen, då strålade fru Hellboms milda ögon af
stolthet, och hon kände sig rikligen lönad för alla
sinä försakelser. Ja, ty sådana fick hon nog vid-
kännas, alit större ju mera åren skredo framåt.
Ständigt behöfde Gottfrid nya böcker, skoplaggen
blefvo alit dyrare, och så var det med kläderna
också.

Skräddaren en gammal bekant tili fru Hell-
bom kunde visserligen ibland återgälda hennes
mångahanda små tjenster med att en smula sanka
räkningen på Gottfrids nya paleta, men i alla fall
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måste modern spara och arbeta än trägnare för att
få ihop tili det nödvändigaste. Tili sent på natten sur-
rade symaskinen, som stadens fruar skaffat henne
på afbetalning, och tidigt om morgonen var hon re-
dan vid arbetet. Sin gamla vana trogen afslog hon
aldrig ett anbud om förtjenst, och då hon tillika var
en samvetsgrann qvinna, som ogärna svek ett gifvet
löfte, gällde det ofta att spänna arbetskraften tili det
yttersta. Det var längesedan hon köpt sig själf ett
nytt plagg; den gamla svarta klädningen var flere
gånger vänd och kyrkpaletån såg nött ut i sömmarna,
men så hade hon också den glädjen att se sin son
klädd minst sagdt lika väl som någon af de
andra gossarne, och när han kom och hviskade
henne i orat: Vet mamma, den nya rocken sitter
som den vore gjuten eller: Borgmästarns Fritz
frågte, hvar du köpt det vackra tyget tili öfverroc-
ken var hon belönad öfvernog.

Det var nu en gång så menade hon att
man kunde uppoffra alit i världen för Gottfrid. Han
hade ett så behagligt sätt att taga emot, att det rik-
tigt värmde ända ned i hjärteroten, och däri hade
fru Hellbom rätt, trots en helt naturlig partiskhet.
Det finnes ju verkligen naturer så älskvärda i sin
omedvetna egoism, att enhvar med glädje uppoffrar
sig för dem utan tanke på någon gengäld. Gottfrid
var en af dem. Redan i skolan blef han uppburen
af kamraterna utan att hafva gjort något stordåd,
och längre fram i lifvet blef detta förhållande än
märkbarare.
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Så vardt lian student ocli en vacker student
därtill, som staden kunde vara stolt öfver. Själfva
fru borgmästarinnan kisade med de närsynta ögonen
och läspade »en charmant ung man», ehuru hon haft
den missräkningen att se sin Fritz slå läsningen ur
hågen, och då hennes unga dotter Betty rodnade så
nätt under f. d. garfvarpojkens käcka blickar, små-
myste den goda damen helt huldrikt emot honom.

Nu, menade man, skulle väl unge Hellbom få
»taga skeden i vackra hand» och börja konditionera
såsom andra fattiga gossar före honom, modern hade
länge nog fått knoga för hans skull.

Förstås, förstås biföll fru Hellbom, sonen
skulle visst aldrig vilja ligga henne tili last, nog skulle
han slå sig fram på något sätt, det visste hon så
säkert. Men första sommarn han var student blef
den unge mannen bjuden fritt tili en kamrats hem
på landet. Det var ett fint hus, där han skulle få
se folk och lära sig sätt och skiek. Huru skulle
man kunna försumma ett så godt tillfälle, och så
reste Gottfrid med en omgång nya sommarkläder
och ett dussin stärkskjortor i kappsäcken, och fru
Hellbom var så glad, som om hon fått en hei för-
mögenhet tili skänks, när hon såg sin gosse i den
friherrliga vagnen fara bort på sommarnöje.

Själf stannade hon naturligtvis qvar i den heta,
dammiga staden och tog emot beställning på en brud-
utstyrsel från apotekarns, som skulle gifta bort sin
äldsta dotter tili hösten. De hade nog tänkt »sy
allting hemma», men så måste apotekerskan tili en
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badort för sinä nerver, och som de voro förmöget
folk, fick fru Hellbom förtjensten. Den lyckliga lilla
qvinnan! Hvarenda dag, när hon satt vid sitt öppna
fönster och en tillfällig vindpust förde tili henne dof-
ten från svajande rågåkrar och blommande klöfver-
fält, tänkte hon på Gottfrid, som nu njöt af landt-
lifvets härlighet i fullaste mått. Och medan hon
vek vecken på Ella Ströms kamtröjor, räknade hon
på pennin ut hvad hon skulle få för hvarje plagg,
ty nu måste hon vara dubbelt så sparsam mot förr,
då Gottfrid i höst skulle in tili universitetet.

Stackars oerfarna, enfaldiga fru Hellbom! Hon
hade inte det aflägsnaste begrepp om hvad det ville
säga att halla en son vid universitetet; alit hvad hon
någonsin kunde förtjena under året var ju blott som
en droppe i hafvet mot de dryga kostnaderna för
ett lif i hufvudstaden. Också hade Gottfrid icke vi-
stats där två terminer, innan han lagt sig i skuld;
det förteg han dock för sin mor, ty han kände så
väl från barnaåren hennes fasa för skulder och visste,
huru hon våndats för att taga blott litet kaffe eller
tvål på räkning i den välkända butiken där hemma.

Det var ej för att bedraga henne han teg, tvärt-
om ville han skona henne för obehag. Icke heller
hade han ådragit sig dessa skulder genom ett slös-
aktigt lif eller dåliga vanor. Nej, han hade snarare
en naturlig afsmak för alla laster, han lånade blott
som andra obemedlade unge män för att kunna slå
sig ut. Moderns små besparingar kommo visserli-
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gen mången gång väl tili pass, men långt sprang
man icke med sådana summor.

Han ville hvarken frysa eller svälta, och så
måste man ju se ut som folk, då man hade fina
bekantskaper, sådant kunde ej kallas slöseri.

Baron H—s, där han vistats under sommarn,
bodde om vintrarna i hufvudstaden och inbjödo. Gott-
frid ofta tili sig. Där umgingos många personer från
de högsta kretsarna, och den unge studenten med
sitt mjuka behagliga vasen blef omtyckt af alla. Den
ene bjöd honom på middag, den andre på supe eller
ungdomsdans, sålunda kom han med i världen utan
egentliga kostnader; det var blott utgifterna för toi-
letten som ställde sig dyrare i detta fina sällskap.

Tili julferien kom han icke hem, han skref att
resan blott skulle värit en onödig utgift. Det tyckte
modern nog äfven, fastän hon så innerligt gärna ve-
lat återse honom.

I grunden fann unge Gottfrid småstadslifvet er-
barmligen tråkigt, därtill hade han af en rik nabob,
som fattat tycke för honom, blifvit bjuden att fira
helgen på dennes präktiga, närä staden belägna egen-
dom. När sommarn kom, bjöd samme man honom
fri resa utomlands i egenskap af sekreterare eller
»resemarskalk», som kamraterna skämtande sade.
Den lycklige, han måste bestämdt vara född med
guldsked i handen, menade de, men modern bara
smålog. Hon visste ju nog, huru älskvärd hennes
Gottfrid var och huru man alltid måste beundra
honom,
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Hon var så glad, så glad, den goda gumman,
att sonen fick resa och se världen, och så tryckte
hon modigt sönder den tår, som uppsteg i ögonvrån
af besviken längtan efter hans hemkomst. Den som-
marn hade fru Hellbom också en stor motgång, hon
vrickade högra handen och var för flere veckor ur-
ståndsatt att arbeta. Förut hade det trägna arbetet

alltid med tanken på sonen uppehållit hennes
mod äfven i muina stunder, men nu, när hon satt
där sysslolös dag efter dag, föll hon af och blef både
blek och sömnlös af oro, huru Gottfrid skulle slå
sig fram under hösten utan hennes hjälp.

Den sorgen hade hon godt kunnat spara sig.
Då sonen kom hem, försökte han på sitt vänliga sätt
trösta henne, och så kom det omsider fram att han
länge lefvat på iån. Fru Hellbom trodde att hon
skulle svimma. Åtminstone svartnade det för hennes
ögon, när hon hörde honom tala om sinä skulder så
lugnt, som om de verkligen för honom värit hvarken
en skam eller en börda.

Men hvem lånar åt dig, en fattig gosse?
stammade hon slutligen.

Lånar Gottfrid smålog åh, än den ene,
än den andre. Ser mamma, jag har god kredit, eme-
dan jag är punktlig med räntorna; dessutom har
folk ett alldeles märkvärdigt förtroende för mig,
ibland har man själfvilligt bjudit mig ett lån. Tili
ockrare har jag ännu aldrig behöft gå.

Gud bevare dig mildeligen, min son, men
jag tycker i alla f ali de där lanta pengarna skulle
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trycka en ned tili jorden, och så skulle man skäm-
mas att se folk i ögonen.

Mamma har en alldeles oriktig uppfattning
af förhållandena sonen lyfte med ståtligt öfver-
seende sitt vackra hufvud jag är ju en hederlig
kari, och folk vet nog att jag betalar minä skulder,
så fort jag får tjenst och bröd.

Fru Hellbom satt som bedöfvad. Hon nickade
väl bifall tili hans ord, men någonting i hennes ögon
och det spända draget kring munnen gjorde sonen
uppmärksam på att hon led. Mamma skall inte
taga sig så illa vid sade han tröstande det
är ju nu hög tid att du slipper träla och arbeta för
mig. Nu skall du i stället tanka på dig själf, och
dina små besparingar hinna i alla fall bättre tili för
dig, som har så få behof, än för mig. Jag är nu
kari att stå för mig själf.

Ja, ja, det var nog så rätt alltsammans. Hvad
hon värit enfaldig som kunnat tro att hennes små
smulor kunnat vara tili någon egentlig nytta för so-
nen, nu sedän han blifvit man men ändå! Ack,
huru gärna hon sparat ihop för honom, det hade vä-

rit att arbeta för ett mål nu var alit plötsligt så
märkvärdigt tomt och intresselöst.

Karl att stå för sig själf det var också
sant. Hon hade bara glömt att hennes gosse vuxit
stor.
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Åtskilliga år hade förgått. Gottfrid Hellbom
var nu magister. Det gick raskt för honom; han
var fortfarande omtyekt och beundrad af dem han
kom i beröring med, och man spådde honom en
vacker framtid. Hvad andra knappt med de största
svårigheter kunde tilltvinga sig, det nådde den af-
undsvärde unge mannen genom att blott sträcka ut
banden. De mest ansedda familjer räknade som en
gunst att se honom såsom gäst; han var välkommen
öfverallt, och hans fina ungkarlsvåning öfverflödade
af offergärder, som af nobla händer eller kamrat-
vänskap nedlagts för denne lycklige dödliges fötter.

Att han var fattig och af ringa stånd tycktes
ingen minnas. Hvem skulle icke gärna hjälpa en
så uppåtsträfvande ung man framåt hette det
och så kommo relationerna af sig själfva.

Angående modern är från denna tid ej mycket
att förtälja; om sonens lif gick fram i solsken, kröp
hennes i skugga och dunkel. Annu var hon en sträf-
sam, flitig qvinna, men hon började se en smula ut-
släpad ut, och det hände att hon sade ifrån ett och
annat arbete. Hvarför skulle hon träla så förskräck-
ligt, nog räckte det ju tili för henne ensam, och nu
hade hon ju ingen annan att sorja för. Hon led
ingen brist i ekonomiskt hänseende och likväl hung-
rade hon hungrade efter att se den älskade so-
nen, en sällhet, som numera säilän beskärdes henne.
När Gottfrid gjorde ett besök i sin hemort, var det
vanligtvis mycket kort, och därunder slogo stadens
honoratiores embargo på honom från morgon tili
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qväll, så att det blott fanns några fattiga stunder
öfver för modern.

Också här blef han firad och uppburen. Gamle
rektorn kom ihåg att kandidaten alltid värit hans
gullgosse. Borgmästarinnan bugade så förbindligt
för garfvarsonen, som om han värit en prins af blo-
det, och när hennes Betty förtrodde sin mamma att
Gottfrid Hellbom var »den ende lion kunde älska»,
gaf modern genast under tårar flickan sin välsignelse.

Det såg emellertid inte ut, som skulle unge
Hellbom ämnat fästa sig där i staden. Han syf-
tar nog högre menade apotekerskan som alltid
brukade profetera. Byktet påstod att en dotter tili
den rike baron H. vunnit hans hjärta, tiden skulle
väl utvisa det.

För en gång fick den förutseende frun också
rätt, och med verklig triumf kunde lion följande året
berätta på kafferepen om Gottfrid Hellboms förlof-
ning med en boren friherrinna. Det är fullkom
ligt sant, mitt herrskap ljöd vanligen slutrefrängen

för jag har notiser af gumman Hellbom själf.
Ja, det var verkligen sant. Gottfrid hade skrifvit

därom tili modern och i entusiastiska uttryck skildrat
sin lycka. Naturligtvis hade den gamla fröjdat sig
med honom och tili och med fällt glädjetårar öfver
sin gosses framgång i lifvet, där hon satt i sin ens-
liga kammare, men likväl suckade hon: Ack, att
bruden skulle vara så förnäm! Hon var nog allt-
för fin för Gottfrids gamla enfaldiga mor tänkte
hon. Nasta minut förebrådde hon sig dock på ali-



91

var en sadan tanke; högre eller lägre bara hari
var lycklig, var det just detsamma, och när man
riktigt såg tili botten, var Gottfrid nog värd tili och
med en furstinna, menade hon i sin stolta moders-
kärlek.

B>ampå vintern firade sonen bröllop. Fru Hell-
bom visade beredvilligt det fina bjudningsbrefvet med
friherrlig krona i sigillet åt stadens fruar, som
för att stilla en lätt förklarlig nyfikenhet stucko
sig in tili henne i något ärende. Att fara och he-
vistä den stora festen tänkte hon ieke på. Huru
skulle jag, tarfliga gumma, se ut där bland alla de
höga herrskaperna menade hon Gottfrid skulle
bara få skam af mig, därför är jag hellre borta
och det tyckte fruarna var förståndigt af henne.

Sonen skref äfven att »mamma säkert haft föga
nöje bland idel främlingar, frånsedt färdens besvär-
ligheter för den som var ovan attresa». —Ja, ja
tänkte den gamla jag visste nog att jag inte skulle
vara saknad där borta och en tår skymde ett
ögonblick hennes syn, när hon skulle betrakta foto-
grafin af de nygifta, som följt med brefvet.

Under hela det första året af sitt äktenskap
hade Gottfrid ej tillfälle att besöka modern. Än var
det ett, än ett annat som lade hinder i vägen; ena
gängen hans tjenst, den andra någon konsideration
för hustruns talrika slägt, som han ansåg sig tvun-
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gen behandla ytterst hänsynsfullt. Inte kom han sig
heller tili att skrifva ofta. Modern hade fått dåliga
ögon, så att andra alltid måste läsa hans bref för
henne och äfven besvara dem; hvad var det för
nöje med en sadan korrespondens.

När han ändtligen en gång slog sig lös
hustrun hade rest med sinä föräldrar tili en badort
- fick han andra dagen ett telegram att svärfadern

insjuknat, och så var det att resa af igen med för-
sta tåg. Att det blott var ett af den gamle herrns
vanliga anfall af apoplexi förändrade icke saken,
(iottfrid hade lärt att alltid halla god min och be-
vara skenet, som det brukas i stora världen. Kan-
ske var det nu egentligen icke heller någon stor
missräkning för honom att så där hastigt förflyttas
från moderns trånga kammare i de tarfliga, inskränkta
småstadsförhållandena tili den eleganta villan vid
den moderna badorten han hade ju sett henne
i alla fall, och tid och förhållanden hade dessutom
gjort mor och son i mer än ett afseende främmande
för hvarandra. Han ville ingalunda vara kärlekslös
mot den gamla, tvärtom höll han ju nog i grunden
af den välmenta gumman, men man hade vuxit ifrån
hvarandra och fått skilda intressen däri låg det.

Nasta sommar kunde han med stolthet under-
rätta modern att han fått en son och arftagare.
Huru farmorshjärtat klappade i bröstet på fru Hell-
bom! Jag måste dit, jag viii se barnet mum-
lade hon häftigt, då hon hörde den stora nyheten;
sedän blef hon plötsligt helt stilla och grät tyst. Nej,
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nej, Gottfrid hade inte bedt henne komma, hon skulle
ej Iränga sig på de unga. Han var nog i alla fall
hennes kare gosse, som tili julen kom ihåg henne
med både pengar och presenter tröstade hon sig.

Borgmästarinnan hade fordom sagt att det var
högmod af henne att vilja göra sonen tili läskarl.
Nu kom straffet öfver henne och slog just där hon
var ömtåligast sårade hennes moderskärlek. Hon
hade nog själf lagt första stenen tili den mur, som
nu reste sig mellan dem.

På två långa år hade fru Hellbom ej sett sin
son. Det var vår och gumman höll just på att baka
strufvor däri hon var mästarinna tili 1 maj,
då hon hörde steg i tarstun. Hon tryckte handen
mot hjärtat, på de stegen kunde hon icke misstaga
sig det var Gottfrid, han tog alltid två och tre i
sänder af de gamla nötta trappstegen. Nu grep en
stadig hand om låset och nasta ögonblick stod han
där inne, den långe smärte mannen, herr professorn,
med en liten elegant klädd gosse på armen.

Fru Hellbom kastade bort slefven, hvarmed
hon nyss rört om strufdegen, sjönk ned på närmaste
stol och började snyfta, men den lille pilten i fa-
derns famn gled sakta ned på golfvet och smog sig
fram tili gumman, ställde sig vid hennes knä och
frågade med sin späda, oskyldiga röst: Hvaför
gråter famo? Det lilla välsignade barnet! Nasta
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sekund låg gossens ljnslockiga hufvud tätt tryckt
mot den gamlas bröst, och med skälfvande läppar
hviskade hon: Gud välsigne dig, Gottfrid, att du
hemtade honom tili mig.

Professorn strök med den hvita handen öfver
sitt välvårdade skägg. Han var rörd, men tillika
smått skamsen att taga emot tacksägelse för något
som egentligen skett på hans hustrus initiativ.

Vår lille pys är så söt och rar just nu
hade hon sagt och jag inbillar mig att han måste
likna dig vid den åldern, diirför tänker jag att det
skulle glädja din gamla mor att få se honom.

Ja, det var helt och hållet Helenes förtjenst.
Han hade tili och med gjort invändningar och tyckt
att barnet skulle göra honom besvär under resan,
men hon hade värit riktigt envis: Jag skulle själf
följa med och taga vård om honom, om jag ej vore
så klen efter vår lilla flickas födelse, men John är
så snäll, du skall få se huru föga omak han kom-
mer att göra dig.

Hon hade också spått sant. Den lille var ett
ovanligt godt och stillsamt barn, så att fadern tvärt-
om haft nöje af honom under färden, och när han
nu såg moderns glädje vid åsynen af det lilla barn-
barnet, då kände han ett stygn i hjärtat vid minnet
af att han värit motvillig att bereda henne denna
fröjd, och han prisade i tysthet sin Helenes klokhet
och goda hjärta.

Det var de lyckligaste dagar fru Hellbom upp-
lefvat, sedän hennes Gottfrid var liten.
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När professorn rest med den lille, hade lifvet
aldrig förefallit henne så ensligt eller det torftiga
hemmet så tomt. Hvar gång hennes blick föll på
stolen, där lille John suttit, eller muggen, ur hvilken
han druckit, tårades gummans blick. Sedän försökte
hon dock åter på sitt gamla tålmodiga säti trösta
sig med minnet af den försvunna solglimten, ocb
från det gamla trofasta hjärtat uppstego varma bö-
ner för barn och barnabarn.

Så förgick sommarn och äfven hösten. Efter
jul blef fru Hellbom klen, gikten började ansatta
henne; hon kom ej mer utom dörren, utan satt i
sin stol, ombäddad af kuddar. Stadens fruar hade
skaffat henne en sjukvårderska, som gick och såg
om henne, och forna kunder tittade alit som oftast
in, medförande någon liten läckerhet åt den sjuka.

Jag blir vårdad som en prinsessa brukade
gumman skämtsamt säga. Likväl var det långa tim-
mar då hon satt allena om dagen eller under de
sömnlösa nätterna, och då fingo tankarna fritt spel-
rum. Hon tänkte på sonen och den lille gossen,
och stundom greps hon därvid af en nastan trånande
längtan efter dem. Nej, inte ännu hviskade
hon och knäppte tåligt ihop sinä händer inte
ännu, men sedän, innan jag går bort, viii jag bedja
dem komma än en gång. Det är en lång resa, men
så blir det också den sista för min skull.

Man borde underrätta professorn om moderns
tillstånd sade emellertid apotekerskan Ström
en vacker dag kan hon lägga sig att dö, och det



96

vore väl ändå tillbörligt, att sonen finge se henne
dessförinnan.

Det tyckte de öfriga fruarna också, och ett
bref afsändes tili professorn. Modern visste dock
ingenting därom, men en vecka etteråt aflemnade
tåget vid stadens järnvägsstation ett ståtligt ungt par,
åtföljdt af en liten vacker gosse.

Nu ha de kömmit! ljöd det från mun
tili mun, när man bakom fönsterskärmarna blickade
efter professor Hellboms resliga gestalt och nyfiket
granskade fru professorskans hufvudstadstoilett. Ja,
de hade verkligen kömmit. Med ett lyeksaligt leende
låg den sj /ka i bädden, dit hon de sista dagarna
flyttat för beständigt, och betraktade ömsom Gottfrid
och hans unga fru, ömsom och längst lille John,
som uppkrupen på sängkanten ömt tryckte farmo-
derns af arbele hårdnade hand mot sin mjuka, ro-
siga kind. Den gamla var nastan stum i sin lycka,
och när hon talade, var det mest för att nedkalla
välsignelse öfver sinä kara.

Fru Helene såg med sin kloka blick forskande
in i det vissnade anletet. Hvad det hade för ett
hjärtegodt uttryck och huru milda och ömma de blå
ögonen voro. Hvem skulle kunna annat än halla af
en sadan rar gammal gumma. Med lätt hand ord-
nade hon kuddarna under det matta hufvudet och
gaf den sjuka läskdrycken, som stod på bordet; hon
behöfde inte göra några frågor alls för att veta hvad
jom erfordrades.

Farmor är så ensam här sade hon om
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qviillen tili sin man, när de voro allena i gårdsvär-
dinnans gästrum, som välvilligt upplåtits för de re-
sande då hon blir raskare och det blir vackert
i vår, måste vi nödvändigt flytta henne hem tili oss.
Ser du, de gamla behöfva litet solsken, och det är
barnbarnen som skola sprida ljus och värme öfver
deras lefnadsafton.

Professorn kysste rörd hennes hand: Så
god du är, min Helene!

Hon såg förvånad på honom. Du måste
missförstå mig, min vän, det kan väl ej kallas god-
het, om barnen sorja för sinä föräldrar på deras ål-
derdom och försöka göra den mindre enslig. Jag
fruktar att vi redan försummat något i det afseendet

sade hon. Professorn teg, han visste ej hvad
han skulle svara.

När de nasta morgon kommo in tili den gamla,
hade en märkbar förändring i hennes yttre försig-
gått. Hyn var gulnad och ögonen hade ett egen-
domligt förklaradt uttryck. Sonen ryckte förfärad
tillbaka, det kom med ens öfver honom som en
oemotsäglig visshet att hans mor var döende.

Hon vinkade dem tili sig. Jag är så glad
att ni äro här, minä kara barn hviskade hon
Gud har hört min bön och låtit mig få se er, förrän
jag dör.

Tala ej om att dö, mamma stammade
professorn du kan ju ännu lefva i många år.
Helene beskref just i går qväll, huru du skulle flytta
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tili oss, på det vi skulle kunna göra dina sista da-
gar så ljusa och glada som möjligt.

Den unga frun hade satt sig vid bädden och
fattat gummans hand. Tänk på det, kara lilla
farmor! bad hon.

Den gamla log. I ert granna hem bland ert
fina umgänge skulle gamla farmor aldrig värit på
sin rätta plats - - sade hon - - men jag tackar dig,
min dotter, för din kärleksfulla tanke, som mer än
många ord lär mig ditt hjärtelag. Du skall blifva
en bättre mor än jag kunnat vara!

Aek, mamma, säg ej så, du söndersliter
mitt hjärta - - professorn låg tillintetgjord vid bäd-
den och gömde ansigtet i händerna. Som i en spe-
gel drog bild på bild ur det förflutna förbi hans inre
syn, och moderns kärlek väfde sig som en röd tråd
oafbrutet därigenom. Nu först anade han hela vid-
den af hennes tysta, uppoffrande kärlek. Du har
försakat alit för mig snyftade han.

Den sjuka såg tankfullt framför sig. Jag
var för vek i min kärlek sade hon, som om hon
taiat för sig själf jag såg hvari hans svaghet låg
ända från barndomen, jag kallade den känslighet,
men det var menniskofruktan. I stället för att
stärka hans karaktär öfverskylde jag i modersömhet
den svaga punkten hans feghet. Gode Gud, för-
låt hvad jag i svaghet felat och upprätta där jag
har brutit!

Det var så tyst i det lilla rummet. Professorn
låg fortfarande på knä, och då och då trängde en
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dof snyftning fram ur hans bröst. Den unga frun
satt orörlig med den döendes hand sluten i sin och
gaf akt på det bleka ansigtet, där småningom hvarje
rynka jämnade sig, hvarje fåra tycktes plånas ut af
en osynlig hand. Ögonlocken voro sänkta, raen ännu
en gång höjde de sig, och blicken från de kärleks-
fulla modersögonen sökte sonens nedböjda hufvud.

Godnatt, lille Gottfrid, Gud väre hos dig -- ljöd
det som en andehviskning öfver de bleka läpparna;
samma ord som hon i hans barndom hvarje qväll
uttalat öfver sin slumrande älskling -- sedän var

alit förbi.
Men fru Helene tillslöt ömt hennes ögon och

sade högtidligt:
Salige äro de döda som i Herren dö, de gå

att hvila från sitt arbete.



soda tr\a&kr.
alet var ett trefligt och komfortabelt hem vid en

alltför bullersam gata i stadens angenämaste
qvarter som professorskan Böhm bebott ända sedän
sitt giftermål för något mer än tjugufem år sedän.
De alltmer stegrade lefnadskostnaderna i hufvud-
staden hade dock efter det hon blifvit enkä ofta för-
anledt henne att tanka på en bortflyttning, men detta
föll sig svårt både för henne själf och alla de unga,
hvilka hiir vuxit upp i den behagligaste omgifning.

Då modern emellertid en gång tog saken på
allvar, blef det oro i sinnena.

Ack mamma utropade Hanni, husets
äldsta dotter tänk på minä blommor, som nu
trifvas så godt här i salongen med sinä fönster åt
söder!

Och den trefliga balkongen sedän med ut-
sigten öfver hafvet ända bortom Sveaborg inter-
folierade Ellen, den yngre af flickorna.
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Ja, nog skulle jag bra mycket sakna mitt
gamla, kara rum menade Johannes, medicine-
studeranden och den äldste i syskonringen.

Modern såg sig vemodigt omkring med de vackra
mörkblå ögonen. Huru skall det då kannas för
mig sade hon jag som i detta hus genom-
lefvat lifvets rikaste fröjd och bittraste smärta; så-
dana minnen binda en hårdt vid de gamla väggarna,
men hvad skola vi göra, du Johannes vet bäst huru
vår ekonomi står!

Jag har nog länge grubblat, huru vi skulle
ställa det; en hjälp vore att hyra ut rummet bakom
mitt det har ju skild utgång, om man öppnar
dörren genom garderoben, och Eliel kunde ligga
inne hos mig.

Ja, det vore något att tanka på.
Och så kunde vi taga inackorderingar ut-

ropade Ellen, som alltid var full af infall och nya ideer.
Inackorderingar! professorskan drog be-

tydelsefullt på ordet.
Na, lilla mamma, blif nu ej så skrämd!

Den lifliga Ellen rusade fram, tog moderns hufvud
mellan sinä händer och kysste hennes glänsande
svarta hår. Inte menar jag en massa ostyriga skol-
barn, vi ha ju alldeles nog af vår Eliel därvid
kastade hon en skälmsk blick bort tili fönstret, där
yngste bror hängde näsan öfver en sporttidning
jag tänkte på en eller två unga damer, som kunde
bebo rummet bredvid salongen och blifva en ange-
näm tillökning i vår familjekrets.
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Exempelvis unga damer vid musikinstitutet,
som öfva sig fem timmar om dagen på pianinot
framkastade Johannes med ett humoristiskt uttryck
innerst i de allvarliga ögonen, hvars uttryck påminte
om moderns.

Gott behiite Ellen satte händerna för
öronen fem timmars öfverspelning, det skulle
minä usla nerver aldrig stå ut med. Alla skrattade.

Åh, det finnes nog dussintal flickor som vi-
stas i hufvudstaden för andra ändamål än att lära
musik och som behöfva ett hem menade Ellen,
som ogärna uppgaf en ide mamma funderar ju
på saken?

Hvad säger min förståndiga Hanni? frå-
gade professorskan.

Den unga flickan såg upp från handarbetet och
sade på sitt stillsamma sätt: Kanske Ellen s för-
slag är nog så godt, mamma. Om du hyr ut ett rum
och tager inackorderingar i det andra, så tror jag vi
icke behöfva tanka på flyttning för den närmaste
framtiden, och två snälla, glada flickor kunde säkert
lifva upp vara qvällar, som kanske bli Ellen för
trista; vi aro ju så tystlåtna af oss, vi andra.

Det är en härlig sak att inte behöfva pina
sig tili att tala sade Johannes och lutade sig till-
baka i stolen därför är samvaron med ens när-
maste så hvilande, att den befriar oss från alit kon-
ventionelt tvång och dock tillika förvissar oss om att
blifva förstådda, om vi tiga eller tala.

- Du skulle således vara emot förslaget? —-
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Nej, för ingen del, mamma, låt oss försöka
hvad som helst, höll jag på att säga, hellre än

flytta; vi behöfva ju inte tanka längre än ett år
framåt.

Jubilate, nå nu är det afgjordt! utropade
Ellen och slog ihop händerna. I morgon frågar
jag flickorna på skolan, om de ha reda på någon,
som önskar blifva inackorderad, låt oss säga från den
femtonde oktober, efter vi i dag hafva den första.

Beslut och handling äro ett hos qvinnan
deklamerade Johannes.

Och två hos mannen ifyllde Ellen lako
niskt nu måste vi tanka ut möbleringen. Två
järnsängar få vi lof att skaffa oss, sedän lana Hanni
och jag vår skärm; soffan ställa vi framför den, så
blir det som ett litet förmak, och jag ger mitt skrif-
bord, för det begagnar jag ändå inte, jag som aldrig
skrifver bref.

Nog lär Ellen tili slut blifva en praktisk
qvinna brodern smålog åter helt skälmskt.

Modern lade sin arm kring den unga flickans
späda skuldror och drog henne kärleksfullt intill sig.

Hon menar så väl, min lilla ärla, fast det ibland
går litet på slarf sade hon.

Ingen medger det så villigt som hon själf.
Får väl så illa lof, kara bror, men ser ni,

jag har ändå ibland minä ljusa ideer!
Modern smålog. Ellen gnolade en munter me-

todi, ryckte i förbigåendet Eliel i hans tjocka lugg
och hamnade slutligen inne i flickornas rum, där hon
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snart flitigt sysslade vid ritbrädet. Hon besökte
denna termin konstföreningens ritskola, och hennes
enda uthålliga mani var och förblef att handtera
pennan. Professorskan såg efter henne med en blid
blick; Ellen var tack väre sin klena helsa ända från
barnaåren husets bortskämda barn, men tillika äfven
det lifvande elementet i hemmet.

Hanni tog systerns tillskrynklade arbete, vek
ihop det i sykorgen och redde behändigt ut det trass-
liga ullgarnet; hon var så van att i ali tysthet repa-
rera Ellens små distraktioner. Johannes hade prome-
nerat fram och åter i rummet. Nu satte han sig
ned i gungstolen och grep sin uppslagna bok från
fönsterkarmen, medan hans tankfulla blick dock först
tog en öfverblick af den kärblifna utsigten bort öfver
hamnen med sin ännn lifliga rörelse, och i det hemtref-
liga hvardagsrummet rådde nu en obruten tystnad.
Det var ofta så stilla där inne, när Ellen ej uppehöll
sig där, att Johannes utan svårighet kunde fördjupa
sig i ett vetenskapligt verk, under det Hanni räknade
stygnen i sitt broderi hon var lärarinna i en hand-
arbetsskola och professorskan bläddrade i någon
ny tidskrift, hvaraf det alltid fanns flere tili hands
på bordet framför henne.

Professorskan Böhm hade i ungdomen hän-
gifvit sig åt sin passion för läsning; att studera var
hennes lifslust, och såsom enda barnet i ett godt
hem fick hon också tillfredsställa denna böjelse utan
att nägonsin tvingas tili deltagande i det praktiska
lifvets bestyr. Då hon ännu gick i skolan, fäste sig
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professor Böhm den tiden ung docent och lärare
i historia vid den intelligenta flickan, och några
år senare blef hon hans hustru.

Nu begynte ett annat lif för den ifriga bok-
vurmen. Professorn var väl äfven han en lärd man,
men hans princip var att det teoretiska icke borde
göra intrång på praktikens område, och således vän-
tade han af sin lilla hustru, att hon utom sinä bok-
liga knnskaper äfven skulle förstå huru ett hushåll
sköttes. Han var ingalunda någon sträng eller ego-
istisk man, han gladde sig också öfver hennes intresse
för alla intellektuella frågor och han höll henne af
hjärtat kär; men likväl var den unga fruns äktenskap
de första åren en hård skola, och många bittra tårar
fällde hon i tysthet öfver sin oförmåga i husliga
värf, detta i synnerhet för att hon var tili ytterlighet
samvetsgrann och satte de största fordringar på sig
själf. Hennes trägna bemödanden kröntes emellertid
med den framgång, att hon omsider blef en erkändt
ordentlig och duglig husmor, på samma gång hon var
den mest uppoffrande moder för sinä fyra barn.
Hvad denna kamp mot hennes böjelse kostat fru
Böhm, det visste dock endast Gud och hennes make,
som kärleksfullt förstod att uppskatta de segrar hon
vann öfver sig själf; men denna ständiga slitning
mellan pligt och böjelse gjorde henne tidigt gammal
och qvarlemnade i hennes själfulla drag ett uttryck
af oro och spänning, som säilän utjämnades.

Nu, då hon kunnat fä slå sig i ro, sedän
barnen vuxit upp och hushållet gick som ett väl-
smordt maskineri med bistånd af gamla bepröf-
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vade tjenare, fortlefde dock hos henne den gamla
fruktan för att hafva glömt eller försummat något,
som bort uträttas, och så kunde hon plötsligt spritta
upp ur sin läsning med ett förströdt uttryck i de
vackra ögonen för att raskt gripa in i hvardagslifvets
verkligliet. Ellen, som hade skarp blick för folks
sra;i egenheter, roade sig hjärtligt åt moderns »rap-
sodiskt återkommande dlstraktioner», som hon sade,
och professorskans tankspriddhet gaf ofta anledning
tili en harmlös munterhet, i hvilken hon själf var
den första att instämma.

Den goda frun hade dock gärna kunnat bespara
sig hvarje oro för de husliga omsorgerna, ty där
hennes minne nägon gång svek fanns alltid den
lugna, praktiska Hanni tili reds att på sitt stillsamma
vis ställa alit tili rätta, men det var nu en gäng så,
att hon vant sig vid denna fortgående omtanke för
alit och alla i sin omgifning, främst barnen, hvilkas
väl låg henne så ömt om hjärtat, att hon mången
natt låg sömnlös, da hon fruktade att något kunde
fattas en af dem. Det låg nog djup sanning under
Ellens skämtsamma påstående, att modern aldrig
kunde ga tili sängs om qvällarna, innan hon öfver-
tygat sig att barnens hufvudkuddar voro riktigt mjuka.

* ■':■
'•:•

Funna, funna! utropade Ellen, då hon
nägra dagar senare kom hem från ritskolan och
med hatt och paleta rusade direkte in i professor-
skans rum, där familjen vanligen var samlad.
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Mamma, jag har fått tag i två flickor, som förskräck-
ligt gärna vilja komma och bo hos oss, och jag har
taiat med dem båda, så att affären är så godt som
uppgjord.

Åh verkligen, bara du inte förhastat dig,
min flicka, berätta nu ordentligt om alltsammans! -

Jo, ser mamma började Ellen, som i en
handvändning slängde hatten och paletån ifrån sig,
medan hon ovarsamt drog handskarna af sinä smala,
späda händer Elma Moring, hon som Johannes
brukar kalla min »hjärteförtroliga väninna», fast
det är hon nu inte, om jag också tycker bäst om
henne af alla flickorna på skolan. Elma har en
kusin, prestdotter från landet Tavastland tror jag

som kömmit hit tili staden för att taga lektioner
och nu söker sig qvarter. Tili en början bor hon
hos fru Moring, men de hafva så trångt, och när jag
berättade att vi tänkt taga inackorderingar, blef Elma
alldeles förtjust. Kusinen måste nödvändigt få
komma tili oss, sade hon, och efter timmen bad hon
mig komma tili dem och se på flickan.

Nå, hur fann du henne - modern skrattade
hjärtligt. Åh, jag tyckte hon såg treflig ut, okonst-
lad och naiv, hon skall genomgå en kurs i matlag-
ning här och utbilda sin röst, som lär vara vacker,
sade Elma.

Och namnet? Aina Bredenberg.
Nå och den andra, hur hittade du henneV

frågade professorskan, alltmera road af Ellens dra-
stiska skildring.



108

Det berodde alldeles på en slump, vet
mamma.

Ellen tystnade med ens och lyssnade efter raska
steg som i detta ögonblick hördes från salongen.

Kom in, Johannes! ropade hon.
Brodern visade sig i dörren; den kyliga höst-

vinden hade purprat hans ovanligt fina hy, och kring
munnen lag ett behagligt leende, när han nu trädde
in och med ömhet kysste moderns hand. Hvad
var det du ville mig, lilla syster?

Att du skall sitta ned beskedligt och höra
pä, medan jag berättar för mamma, huru jag fån-
gade den andra inackorderingen åt henne.

Modern och Johannes vexlade leende blickar
Saken var den började Ellen som riktigt

var i farten att jag i dag morgse upptäckte ett
främmande ansigte på gymnastiken, riktigt en sadan
där pikant uppenbarelse, som man inte får ögonen
på alla dagar, förstår ni? Jag frågte första bästa,
hvem hon var, och fick veta att hon hette Hedvig
Borg, att hon genomgått gymnastiska institutet i
Stockholm och nyss återvändt hit samt att hon redan
hade en plats här i Helsingfors. Också hon sökte
sig logis, hade tagit in hos några gamla tanter tills
vidare, men ville blifva inackorderad i familj.

Någon frågade hvem som kunde rekommendera
ett godt qvarter hvad som helst dugde inte åt
Hedvig Borg, hette det och så . . .

Föreslog du vårt hem såsom antagligt?
inföll brodern med sitt humoristiska leende, som så
väl klädde hans allvarliga drag.
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Ja, det gjorde jag sade Ellen utan alt
låta sig bekomma men jag försökte naturligtvis
komma fram med mitt förslag så fint som möjligt.
Hon gjorde ett så utomordentligt intryck på mig, att
jag genast i mitt sinne beslöt mig för henne. Vi
blefvo presenterade för hvarandra, talade några ord
och på eftermiddagen kommer hon hit för att afgöra
alit med mamma. Ellen kastade sig bakut i sto-
len med ett långt, lättande andetag. Inackorde-
ringar riktigt flyga i armarna på oss, man måste
säga att vi ha tur.

Det kunna vi först bedöma ett år härefter
menade modern men jag är litet rädd för din

fröken Borg; om hon är så ovanlig och har stora
fordringar, kunna vi kanske icke vara henne tili
nöjes.

Man skall vara ett odjur för att inte trifvas
hos dig utbrast Ellen.

Du är bra dristig i dina uttalanden, lilla
syster!

Ja då, när mamma alltid ids schåpa sig,
fast hon vet att hon sliter ut sig, för att hennes om-
gifning skall hafva det bra. Få de komma båda
två, mamma? Den där lilla landtkusinen såg så hjär-
tans snäll ut, och fröken Borg - ja, hon var mitt
qvinnliga ideal personifieradt säg ja, så är du
gullegod nu som alltid!

Fru Moring är mycket hygglig och jag ville
nog gärna göra henne en tjenst, men bara vi nu
inte förhasta oss professorskan såg oroligt upp tili
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sonen, som just lutade sitt själfulla ansigte öfver
soffkannen.

Lilla mor med sin samvetsömhet log
hari månne vi riskera något på försöket? -

Jubilate, då är spelet vunnet Ellen trum-
made förtjust en munter vals på bordsskifvan
oeh den hyggliga Hanni, nu har hon burit bort både
paleta och hatt, som jag min slarfva släpade hit in

lion är oförliknelig.
Modern reste sig hastigt.

Hvad är det, mamma? Åh, bara att jag
glömde sockret tili rispuddingen, som Eliel ackorde-
rat tili middagen i dag.

Jag kom nog ihåg det sade Hanni vän-
ligt - mamma kan vara alldeles lugn, Mari slår
just upp formen och den ser så lyckad ut.

Tack min lilla »visen».
Den korta höstdagen höll redan på att öfvergå

tili skymning, då det ringde på tamburklockan. Jo-
hannes, som just var i beråd att gå ut, skyndade
att öppna; där ute stod en lång smärt dam i tätt
åtsittande jacka och filthatt.

Är professorskan Böhm hemma? ljöd en
sonor röst emot honom.

Var så god och stig in, jag skall genast
säga tili åt min mor! Han kastade öfverrocken
af sig och skyndade in i moderns rum, sedän han
artigt slagit upp dörren tili salongen för den främ-
mande. Hennes ansigte kunde han icke se i den
skumma dagern, men rösten klingade ovanligt be-
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haglig det var antagligen fröken Borg, den nya
inackorderingen sora Ellen taiat ora. Medan han för
andra gången tog på sig öfverrocken, hörde han att
konversationen i salongen redan var i full gång.

Vi föra ett enkelt, indraget lif -
- yttrade

professorskan där inne med sin milda, låga stämma
måhända uppställer fröken andra fordringar? -

Hon hade bjudit den främmande att sitta ned i en
liten soffa och själf tagit plats midt emot henne, me-
dan Hanni tände lampan på divanbordet.

Om ni blott viii tillåta mig att dela ert hem,
fru professorska, så ber jag få omnämna att jag har
ingen annan fordran än att få gå och komma när
jag viii, såsom mitt arbete kräfver. Hon talade
tydligt oeh korrekt med en egendomlig fast klang i
tonfallet. Fru Böhm betraktade henne forskande,
där hon satt med händerna lagda tillhopa i famnen,
lampskenet föll rikt öfver det friska, energiska qvinno-
anletet med den raka näsan, den bestämda munnen
och de klara grå ögonen, hon såg ut att veta hvad
hon ville. Den mörka jaquetten slöt sig utmärkt
kring hennes vaekra byst och hatten satt käckt på
det väluppburna hufvudet; hon var verkligen, såsom
Ellen sagt, ieke någon hvardagsföreteelse, tänkte pro-
fessorskan, men hennes lugna säkerhet verkade lik-
väl så beklämmande på den goda frun, att hon ett
ögonblick kände sig tveksam, huruvida hon skulle
kunna bestämma sig för att bifalla sin gästs önskan.

Nasta ögonblick, då fröken Borg såg upp tili
henne med den djupa, intelligenta blieken, som innerst
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tycktes gömma såsom skuggan af förgångna sorger,
kunde hon dock ej motstå sitt varma hjärtas ma-
ning, utan räckte fram lianden och bad den främ-
mande vara välkommen såsom medlem af familjen.

Hedvig besvarade handtryekningen med ett sta-
digt, trofast grepp, och hennes blick tackade mer
än de friska röda läpparna, för att hon fått sin bön
beviljad.

Nå, lilla mor frågade Johannes, när
han om qvällen slog sig ned i gungstolen, som nu
var dragen tätt tili det runda bordet framför soffan

huru aflopp din sammankomst med den där frö-
ken Borg?

Jo, alit gick enligt Ellens önskan sade
modern.

Det var en stilig flicka ropade Eliel
från matsalen, där han satt vid sinä böcker.

Det skulle du begripa professorskan små-
log mot sin äldste son det var eget med »den där»
fröken Borg, som du säger; jag kände mig på en
gång bortstött och likväl dragen tili henne. Hon före-
föll tili sitt yttre något kylig och reserverad, men
ögonen voro så kloka och vackra, man nastan spå-
rade en värld af skatter i deras intelligenta djup.
Minä stridiga känslor hade troligen delvis sitt upp-
hof ur min gamla försagdhet inför enhvar, som klart
och bestämdt tyckes se sin väg framför sig och som
går den utan tvekan; du vet ju huru obeslutsam jag
ofta är, huru jag tvekar vid hvarje nytt steg.
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Aldrig då det är fråga om rätt och orätt
sade Johannes med en tillitsfull blick.

Jag tycker som Eliel att hon ser riktigt
stilig ut sade Ellen som satt nedlutad öfver sin
ritning jag bara längtar efter att få bli bekant
med fröken Borg.

Och min förnämsta önskan är att vi ömse-
vis måtte blifva nöjda med hvarandra, då är ju alit
godt menade modern.

Så är det, mamma har alltid rätt nickade
Hanni.

Jag tycker vi haft det så lugnt och stilla i
vår slutna krets, att jag smått bäfvar för de främ-
mande element, som snart skola smyga sig in i den

sade Johannes med en lätt suck.
Tänk på att vi eljes alla skulle fått bryta

upp härifrån med både larer och penater var-
nade Ellen skämtsamt se hit, kan den här krök-
ningen vara riktig, är denna armled fullt naturlig?
Det borde du Johannes med din kunskap från anato-
misalen bäst kunna bedöma!

Ellen höll upp sin teckning och betraktade den
med en kritisk blick: Den är nog bra, tänker
jag, men usch Johannes att du kan stå ut med att
karfva om de där liken, det är då bestämdt det svå-
raste i läkarens yrke.

Jag tänker att bruket af operationsknifven
på den lefvande organismen måste vara ännu svå-
rare sade Hanni och jag beklagar både läkaren
och patienten af alit mitt hjärta.

8



114

Ja, arma lidande mensklighet sade den
unge mannen sakta. Modern såg tyst på honom och
hennes hjärta blef så underbart vekt.

Min son skall en dag blifva icke blott en
öm och samvetsgrann, men framför alit en kristen
läkare, Gud ske lof för det tänkte hon stilla.

:•:

Några veckor voro förgångna, och de två främ-
lingarna hade utan några märkbara störingar glidit
in i familjen Böhms hvardagslif.

Aina Bredenberg var verkligen, såsom Ellen
beskrifvit, en snäll flicka, som icke gjorde något va-
sen af sig, men hvars glädtiga lynne verkade upp-
lifvande på Ellens nervosa temperament. Professor-
skan tyckte om hennes hjälpsamma och tjenstaktiga
sinnelag, och hennes behagliga sångröst bidrog tili
hela familjens trefnad. Mellan timmarna i matlag-
ningsskolan och sinä sånglektioner var den unga
flickan förtjust öfver att slå sig ned i samlingsrummet
och få lära något nytt i handarbetsväg af Hanni, som
var mästarinna i alit sådant. Ej ens Johannes kände
sig på minsta sätt störd af den okonstlade flickan,
hvars barnsliga naivitet snarare roade honom, och
med Eliel kom hon förträffligt öfverens, då hon var
minst lika intresserad af ali slags sport som den
fjortonårige lyceisten och alldeles förtjust i de ota-
liga skolpojkshistorier, som det var hans fröjd att få
berätta.
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Hvad fröken Borg angick, hade professorskan
redan flerfaldiga gånger upprepat att man icke kunde
hafva en taktfullare person i sitt hus än hon. Hen-
nes önskningar tycktes alltid lämpa sig med famil-
jens vanor, hon hade verkligen inga fordringar och
uppförde sig alltid just så, som man väntar sig det
af ett väluppfostradt fruntimmer. Med de öfriga
sammanträffade hon vanligen blott vid måltiderna T

och sedän de blifvit mera bekanta med hvarandra,
kom hon äfven om qvällarna gärna in i samlings-
rummet. Under dagen var hon strängt upptagen af
sitt ansträngande arbete, som fordrade både helsa
och krafter, men så såg hon också själf nt som den
personifierade styrkan.

Johannes läkareblick hade genast upptäckt att
hon hade »härliga muskler», som han sade; hon
skötte också om sig efter alla hygienins föreskrif-
fer. Bad, frisk luft och motion voro lifsvillkor för
Hedvig och detta i dubbelt afseende, ty om hon ej
sökte bevara sin helsa, skulle hon blifva oduglig för
sitt värf i lifvet, ett värf som tillika var hennes lefve-
bröd. Hon hade alls ingen förmögenhet och inga
rika anförvanter, som kunnat räcka henne en hjälp-
sam hand. Tvärtom måste hon utom sig själf un-
derstödja en ogift moster, som med stora försakel-
ser uppfostrat den tidigt föräldralösa flickan. Men
om dessa sinä egna angelägenheter talade Hedvig
aldrig; hon hade såsom vuxen vistats så mycket
bland främmande, att hon lärt gömma det som rörde
henne enskildt i djupet af sitt bröst för världen
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visade hon ständigt en glad yta oeh var oek för sin
älskvärdhet särdeles omtyckt af både yngre och äldre
i sällskapslifvet.

De flesta raän beundrade henne, funno henne
pikant och underhållande; några påstodo att hon
egde ett alltför satiriskt lynne för att vara sant
qvinnlig alit omdömen, hvilka Hedvig mottog med
mycken köld.

Om Aina Bredenbergs glada skratt och harm-
lösa skämt förde lif och munterhet med sig, var det
helt naturligt fröken Borg som representerade det
intelligenta elementet. När hon om aftonen satte
sig ned vid det af böcker och arbeten fyllda bordet,
var hon alltid redo att deltaga i någon diskussion i
tidens stora frågor, och ehuru hon tillbragt hela sin
dag under så strängt arbete att hvarje muskel värit
spänd tili det yttersta, såg hon sä frisk och strålande
ut, som om hon hvilat sig i timtal. Hon hade äfven
erbjudit sig att läsa högt för sällskapet, ett anbud
som gärna antogs, då såväl Ellen som professorskan
själf ofta ledo af katarrer, Hanni var upptagen af
sitt handarbete och Johannes gärna hvilade ögonen,
när han tog sig ledighet att sitta inne om qvällarna.

Hedvig hade också en ovanligt behaglig organ,
snarare låg än hög, fyllig och välljudande, så att
redan själfva läsandet verkade behagligt på åhöra-
ren; professorskan, som var särdeles känslig för
allting skönt både i ton, färg och form, fann sig
särdeles anslagen däraf och kunde ofta sitta långa
stunder omedveten af bokens eller tidskriftens inne-
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håll, blott hängifvande sig åt nöjet att lyssna tili
den sonora qvinnorösten, som i hennes öron klin-
gade likt en vacker musik.

Då man ej läste. löpte samspråket ledigt i den
lilla kretsen, som snart fann sig mycket väl tillsam-
mans. Det fanns knappt ett ämne af någon betydelse
som icke kom under debatt dessa qvällar vid afton-
lampan, och Ellen kryddade allvaret med lustigt
skämt, medan Ainas naiva infall framkallade muntra
skrattsalfvor, som kommo Eliel att skynda på med
lexläsningen för att också få vara med om fröjden.

Tili och med Hannis röst hördes stundom rätt
liflig bland de öfrigas; den stillsamma flickan hade
nog i alla frågor sin egen fast utpräglade åsigt,
ehuru hon ej förde den tili torgs, om hon ej blef
skildt uppfordrad.

Johannes var mycket upptagen i och för sin
kandidatexamen, men det hände säilän en qväll, att
han icke åtminstone för någon timme slöt sig tili
familjekretsen, där han visste att modern ogärna såg
hans plats tom.

Förberedelser för den kommande julen, som
redan hägrade gladt för de unga, medförde äfven
mången anledning tili glam och skämt, och så gaf
professorskan i sitt hjärta Ellen rätt, att de två främ-
lingarna verkat uppfriskande på dem alla i flere af-
seenden.

Då Hedvig ej läste högt, roade hon sig med
att snida i träd allehanda små prydnadsartiklar, så-
som fotografiställ, visitkortsskålar etc. Hon var re-
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dan särdeles skicklig i denna vackra slöjd, och Jo-
hannes lemnade mängen gång sin gungstol för att
komma närmare och beundra, huru väl hon handte-
rade sinä verktyg.

Det skulle just vara ett arbete för er
sade Hedvig en afton tili honom.

Huru så? Åh, jag menar att ali slags
slöjd skulle för herrar studerande utgöra en nyttig
omvexling mellan studierna.

Är slöjden kanske frökens käpphäst?
frågade Johannes leende. Den är ju nu så modern,
att man nastan viii lägga den tili grund för ali upp-
fostran.

Jag tror itite jag har någon käpphäst alls
svarade hon på samma skämtsamma sätt men

om jag inte tillmäter slöjden ali den betydelse några
egna den, så har jag dock af egen erfarenhet pröf-
vat på dess välgörande inflytande, och jag tänker
att om vara ungherrar vant sig vid något litet hand-
arbete i den vägen, skulle de kanna sig mer till-
fredsställda än af sin nuvarande sysslolöshet, på
samma gång deras mödrars sytillbehör kunde sko-
nas från att vridas och vändas mellan deras efter
verksamhet trängtande fingrar.

Johannes gjorde en grimas af komisk förskräc-
kelse, han höll just på att tumma om professor-
skans metermått, och Hedvig mötte leende den hu-
moristiska glimten i hans mörkbla ögon.

Eliel har sysslat med löfsågning sade Ellen
och såg upp från sitt ritbräde.
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Jag tycker inte om arbeten af detta lätt
förgängliga slag sade Hedvig något durablare
måste det vara.

Professorskan hade låtit sitt arbete sjunka och
såg tankfull upp. Skulle du tycka om att gå i
slöjdskolan, Eliel? frågade hon. Jag minns att
du i somras så gärna sysslade i lidret, där gårds-
folket snickrerade.

Ja, det var nog roligt att få handtera yxan,
men i slöjdskolan skall man ju petä med såg och
hyfvel och börja med att göra en peksticka.

Nå ja, kara barn, från mindre tili större, det
är ju vägen för ali utveckling här i världen; nasta
termin med sinä långa ljusa dagar skola vi på all-
var fundera pä slöjdskolan.

Ack, mamma, hvarför har då inte jag tänkt
därpå'? utropade Ellen och rusade upp, så att
pennor och ritmaterial flögo omkring henne åt alla
sidor. Kanske skulle det kunnat blifva något dug-
ligt af mig i den vägen.

Nå, men du har ju din ritning.
Ja visst, men kanske slöjden skulle verkat

välgörande på minä usla nerver.
Vet du, hvad dina nerver bäst skulle be-

höfva Hedvig såg vänligt bort tili henne jo, att
du skulle tanka mindre på dem och taga bättre vara
på din helsa i öfrigt. Du hänger hvarje ledig stund
öfver ritbrädet och laser alla qvällar långt öfver
midnatt, trots alla din mors förmaningar. Tänk dess-
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utom på den oregelbundna diet du för och de långa
morgnarna, som du dåsar bort i bädden!

Ack, bästa Hedvig, försök du att inpränta
några af dina sunda ideer hos denna oförnuftiga
varelse! bad professorskan och strök med öm oro
öfver Ellens kortklippta hår.

Ja, om jag finge sköta om henne på mitt
sätt, så skulle det ännu kunna bli en hurtig qvinna
af henne sade Hedvig och rätade småleende på
sin egen smidiga gestalt, som vittnade om en ypper-
lig fysik och den förträffligaste helsa.

Hu, jag darrar redan i andanom för dina
berserkatag skrattade Ellen och drog in hufvu-
det mellan axlarna jag har alltid hyst en förfär-
lig respekt för de där »starka qvinnorna», dig och
dina gelikar de äro så öfverväldigande. Alla
instämde i munterheten.

Ellen och Hedvig voro i själfva verket fullkom-
liga kontraster. Den förra var liten och spenslig med
fint formadt hufvud, täckt af kort, mörkt hår, och en
smal, hög panna, lifliga, något närsynta ögon, blek
hy och en rörlig, nervös mun, som ständigt vexlade
uttryck efter hvarje skiftning i det ombytliga lynnet.

Hedvig åter var kraftfull och högväxt med någon-
ting lugnt och beslutsamt i sätt och skick en
energi som sträckte sig ända ut i fingerspetsarna
och karaktäriserade hela hennes personlighet. Öfver
den breda pannan krusade sig rikt blondt hår, ögon-
brynen voro välformade och ögonlocken vackert
hvälfda; hyn var rosig och munnen frisk med ett
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fast, lugnt nttryck i hvarje linie. Ellen påstod, att
om hon skulle föreställa sig en nordisk valkyria,
måste hon tanka sig denna bild förkroppsligad i
Hedvigs gestalt.

Kanske tänkte Johannes Böhm detsamma, där
han satt och med blicken ifrigt följde hvarje rörelse
af de hvita, ej små, men starka och välbyggda hän-
derna. Den där slingan upp kring ramen i hör-
net ter sig ovanligt ledig och osökt sade han.

Se där, nu har ni redan fattat intresse för
detta arbete smålog Hedvig skaffa er blott
material och verktyg, så skall jag med största nöje
blifva er lärarinna.

Det vore att taga frökens godhet alltför
mycket i anspråk.

Tala ej därom, se bara tili att ni har hvad
som behöfs, så kunna vi begynna redan i morgon.

Jag skulle vara bra tacksam för en pappers-
knif tili jul sade professorskan. Och jag skulle
behöfva ett fotografiställ inföll Ellen.

Ja, det beror alit på, om min elev visar
goda anlag, och huru pass flitig han kommer att
blifva svarade Hedvig leende.

* ■•:

:;:

När julen närmar sig, tycker man alltid att
hjärtat liksom vidgas en smula, aldrig känner jag
mig varmare för min nasta än just den tiden
sade professorskan en afton.
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Ah, jag tror inte mamma eljes heller är
hvarken känslolös eller girig inflikade Ellen.

Jag förstår så väl, hur mamma menar
sade Hanni. Modern nickade: Om julen skulle
man så gärna vilja se alla menniskor glada, och en
och annan kan man ju äfven söka bereda någon
julglädje.

Exempelvis små barn Hanni såg pä mo-
dern.

Ja, vi kunde ju samia ihop tili leksaker åt
småttingarna i barnhemmet.

O ja, ja, vi skola ställa tili »oppsitto» och
sy dockor i parti och minut jublade Ellen.

Jag kan också göra dockmöbel af tändsticks-
askar sade Aina.

Det blir präktigt, mamma, hvarför säger
inte mamma någonting?

Jag tänkte en smula, kara barn, men jag
vet intet hinder hvarför vi ej skulle realisera vårt
förslag. 1 morgon skall jag begifva mig ut pä spa-
ning efter dockhufvuden kropparna kunna vi
gärna fabricera själfva och andra tillbehör som be-
höfvas, så få vi sedän se tili, hvad vi förmå åstad-
komma.

Ja och alla måste hjälpa tili? Icke sant,
Hedvig, du är ju äfven med om saken, ehuru du
tegat under hela vår diskussion?

Det kommer sig däraf att jag så flitigt in-
struerat min elev. Se här, herr Böhm, ännu ett
grepp på stjälken där nere bra, rätt bra —nu
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kan ni hvila er en stund. Johannes bugade sig
med taeksam högtidlighet.

Seså Ellen, nu tili dina planer! Natur-
ligtvis viii jag arbeta för en god sak, här har du
två villiga händer.

För mig finnes det väl ingenting?
Ah Johannes, du och Eliel kunna mycket

väl klippa lump att begagna tili fyllning i dock-
kropparna, och sä få ni hjälpa Aina med hennes
dockmöbel.

Ellen hittar alltid på råd, tack för det
smålog brodern.

Och mamma består kaffe klockan 12
pratade Ellen vidare hvad det skall bli pikant!

Du, lilla nattlapp, behöfver åtminstone in-
genting upplifvande för att hållas vaken menade
modern.

Ja, men allting ovanligt och nytt anslår mig,
jag hatar det slentrianmässiga, hvardagliga Ellen
kastade sig otåligt tillbaka i stolen aj, nu bröt
jag af min penna!

Jag tror du är nervös i afton, lilla syster ?

Prat Johannes, kan jag inte som andra få
vara på dåligt humör utan att strax få höra talas
om de stackars nerverna.

Brodern svarade ej, tog blott helt stilla Ellens
afbrutna penna och hvässade den med sin pennknif.
Det var sådana små drag af kärlek mellan familje-
medlemmarna som Hedvig älskade att upptäcka, på
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samma gång hon därvid kände ett stygn i sitt en
samma hjärta.

Skulle vi inte få höra någon läsning i qväll
frågade professorskan här ligger sista häftet

af »Nutid», det kom just i dag.
Oändligt gärna Hedvig grep villigt efter

boken, och i tonfallet af hennes röst låg någonting så
lugnande, att Ellen snart återtog sitt arbete och be-
gynte följa det lasta med intresse.

Efter qvällsvarden kom hon fram tili Hedvig
och lade sin hand på hennes axel. Tack för att
du läste mig tili ro sade hon hjärtligt -f- Johan-
nes hade nog rätt; i afton ha minä nerver verkligen
plågat mig mer än någonsin. Ack om du visste,
huru det kännes, då det pickar och slår ända ut i
fingerspetsarna och hvarje ljud kommer en att spritta
tili, som om man fått ett dolkstygn.

Stackars liten Hedvig lade sin starka
arm stödjande kring den spensliga gestalten.

Du är alltid så lugn, du lyckliga hviskade
Ellen.

Det blixtrade tili i Hedvigs grå ögon.
Kanske det bara synes så sade hon sakta
man kan nog lida, om man också har nerver af
stål.

Du är en besynnerlig varelse Ellen såg
länge och forskande in i det vackra ansigtet jag
kan ej låta bli att halla af dig, ehuru du aldrig till-
låter någon att komma dig rätt närä.

Ser du, man blir ej förtroendefull ute i
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världen, då man står ensam som jag; lycklig, du
lilla bräckliga fågelunge, som haft en modersvinge
att skyla dig med!

Följande förmiddag möttes Hedvig oeh Johan-
nes i tamburen. Inifrån salongen hördes sorl af
röster och slamret af kaffekoppar, professorskan
hade för ovanlighetens skull ett kafferep.

Tänker fröken gå bort? sporde studen-
ten. Hedvig smålog. Det föll mig in att vara folk-
skygg i dag och ni flyr ni också från sällskapet
kring tants trefliga kaffebord?

Ja, för att tilistä sanningen känner jag mig
alltid en smula bortkommen, då mamma någon gång
har kafferep, och därför ämnade jag smyga mig ut
i staden på ett ärende.

Alldeles som jag hon skrattade sitt låga,
musikaliska skratt, medan hon knäppte sinä hand-
skar och satte på sig öfverplaggen. Johannes stod
och såg på, det föll sig ej lätt att erbjuda Hedvig
sådana små tjenster, men när hon var färdig att gä,
passade han på att öppna dörren för henne.

De följdes åt nedåt staden; Hedvig hade några
uppköp att göra och studenten erbjöd sig att bära
paketten. Han tycktes helt och hållet hafva förgätit
att han själf haft något mål för sin vandring, och
de gingo fortfarande tillsammans under lifligt sam-
språk. Johannes var väl egentligen ganska tystlåten,
i synnerhet i fruntimmers sällskap, men det dagliga
umgänget med Hedvig hade brutit ned hans vanliga
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tillbakadragenhet; nu fann han synbarligen ett nöje
af sin följeslagerskas sällskap.

Under sin promenad kommo de slutligen ned
mot hamnen. Solen sken, det var ett ovanligt grant
decemberväder, och den friska hafsluften kändes upp-
lifvande, om ock något skarp. Vågorna krusades af
en lätt bris, men borta vid Sveaborg skymtade ett
hvitt segel, och en ljusblå rökhvirfvel förkunnade an-
komsten af en af årets sista stora ångare.

De gingo fram och åter på kajen bland de
väntande menniskogrupperna, snart kunde man se
den frustande och pustande båten alit mer närma
sig och något senare ljöd ånghvisslan. Tysta be-
traktade de två vandrarne bråket och bullret, då
båten nådde kajen och landgången utsattes. Det var
lif och rörelse i taflan framför dem: matroserna i
sinä bluser sprungo med trossar 1 händerna, kapte-
nen kommenderade högljudt från sin upphöjda plats
på kommandobryggan och styrmännen togo reda på
biljetter och passagerargods. Där kommo redan
några resande öfver landgången, mötta af slägt och
vänner med glada utrop och hjärtliga välkomsthels-
ningar; nu leddes en vacker ridhäst upp på kajen,
där åter skockade sig en liten skara återvändande
emigranter kring sinä mer eller mindre ruskiga res-
effekter alla sågo belåtna ut öfver att vara hemma
igen, och öfver det hela hvilade någonting liffullt
och gladt i middagssolens sken.

Det måste vara en härlig sak, då man vi-
stats i främmande land, att komma hem sade
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Johannes och lät sin blick drömmande öfverfara sce-
nen framför dem.

Jo, i synnerhet då man har någon som väl-
komnar en på stranden. Ser ni den där unga qvin-
nan, som står där så allena med sitt bylte under
armen hon har ingen som möter henne.

Ni säger det så uttrycksfullt, fröken Borg. —-

Ja, hon påminte mig verkligen om mig själf,
då jag i höstas återvände från Sverige. Hela stran-
den stod packad med folk, men där var ingen som
kömmit för min skull.

Jag trodde att fröken hade en rikedom af
vänner sade studenten förvånad ni är ju bort-
bjuden nastan hvarannan dag.

Hedvig log halft kyligt, halft bittert. Jag
har för princip att aldrig ställa några fordringar på
minä vänner sade hon.

Men vänskapen borde väl ändock skänka
oss något.

Ja, det finnes undantag, jag är verkligen i
ett afseende rik hon såg plötsligt helt glad och
lycklig ut kom med, herr Böhm, och låt mig in-
troducera er hos de två som i sannaste mening
kunna kallas »minä vänner», kom med och jag lof-
var att ni skall blifva väl emottagen.

Johannes smålog. Hvart viii ni föra mig?
Det skall ni snart få se. De lemnade

hamnen, gingo raskt öfver torget och uppför en still-
sam gata förbi den lilla sqvären, där barnen mun-
tert lekte i middagsvärmen. I det stora, prydliga
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huset ringde Hedvig på, studenten såg litet tveksam
ut, men innan han hann göra några invändningar,
gick dörren upp, och hans följeslagerska slöt sinä
armar kring en liten frodig, vänligt leende dam, som
på det allra hjärtligaste välkomnade henne.

Se, herr Böhm, detta är min afhållna tant
Gustafva, och där i dörren står tant Sofie och tittar
efter hvem som tar sig den friheten att ringa på
just vid middagstiden. Ack, ni kara, det är förstäs
ingen annan än er oförbätterliga Hedvig, som enligt
sin gamla vana alltjämt är lika oberäknelig som
vädret i april. Jag har också hemtat en gäst med
mig åt er, en ung man, som nyss bedyrat att han
trott mig ega ett verkligt öfverflöd af vänner, men
jag ville öfvertyga honom om att jag i grunden blott
eger två, som fullt äro värda detta namn och
därför tog jag honom med hit. Hon presenterade
Johannes på sitt lediga sätt, och studentens allvar-
liga blick och vördnadsfulla helsning voro äfven utan
Hedvigs rekommendation nog för att hos de två
älskvärda gamla förskaffa honom ett vänligt väl-
kommen.

Där inne i den lilla prydliga salongen med sin
välhållna mahognymöbel, sinä taflor och familje-
porträtten var det så ljust och vänligt. Hedvig satt
midt i soffan mellan de kara tanterna, och hennes
ansigte bibehöll alit fortfarande sitt uttryck af ljus
blidhet, medan hon berättade för Johannes, huru
hon först gjort sitt inträde i detta hem. Det hade
nämligen skett helt och hållet af en tillfällighet. Hon
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hade kömmit tili staden vid början af en ny termin
utan qvarter och utan bekantskaper, då hade »tan-
terna» också af en ren tillfällighet haft ett rum att
hyra. Hedvig hade sett annonsen, hedt om att få
det och blifvit mottagen hur, ja det visste husets
goda värdinnor bäst själfva. Och äfven senare, när
hon inte mera hade sitt hem hos dem, huru godt
var det inte att få komma, att för några ögonblick
helst lemna den brådskande allfarsvägen där ute och
slå sig tili ro i denna fridfulla hamn.

Hon kommer tili oss som en frisk vindflägt
från världen där borta, hvars sorl endast tränger
tili oss gamla som vågsqvalpet om sommarqvällen
sade tant Sofie.

Och så berättar hon oss om sinä intryck
och sitt lif där ute inföll tant Gustafva.

Ja, och när jag är mycket trött på menni-
skorna och mitt eget värda jag i främsta rummet,
då kommer jag tili er för att hvila sade Hedvig
och tryckte deras händer med en vacker blick.
Här är alltid så fridfullt, hit nå ej mera lifvets stor-
mar, och när jag sitter i soffhörnet och lyssnar tili
»klosterklockornas» milda toner, känner jag hur mitt
oroliga hjärta sakta söfves tili ro. Ack, tant Gu-
stafva afbröt hon sig plötsligt vi måste få
höra »klosterklockorna», innan vi gå. De väfva all-
tid sinä melodier in med bilden af detta hem, hvar
gång jag tänker därpå låt oss för ali del få »klo-
sterklockorna».

Och den lilla godmodigt leende tanten trippade
9
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genast fram tili sin kara speldosa, som hon bered-
villigt satte i gång, medan Hedvig lutade sig tillbaka
i soffan och sakta smekte tant Sofies hand, som hon
ännu qvarhöll i sin.

Nu slog den stora väggklockan ljudeligt två
slag. Hedvig flög upp. Se så, nu skola vi säga
farväl, ty om jag känner er Fina rätt, så är hon lika
punktlig som klockan i fråga om middagen. Tant
Gustafva log så godt Hedvig hade då minne för
alit. Och så togo de ett hjärtligt afsked, och Jo-
hannes blef af båda värdinnorna vänligt ombedd att
komma igen.

Det måste ske en förmiddag sade Hed-
vig med en viss högtidlighet ty då bjuder tant
Gustafva på godt kaffe och hemtrefnaden kring bor-
det i matsalen den kan jag aldrig förgäta.

Ni äro hjärtligt välkomna båda två tant
Sofie bjöd dem farväl på sitt varma, värdiga sätt.

Och jag skall bestå musiken sade tant
Gustafva med sitt humoristiska leende.

Klosterklockorna, lilla tant!
Ja, det förstås.

Hedvig log ännu, när de kommo ut på gatan.
Här är den skymt af hem som jag en gång haft

lyckan kalla mitt sade hon stilla jag tror ni
förstår att det var ett vänskapsprof af mig att införa
er hos minä tanter, herr Böhm?

Jag är er oändligt tacksam svarade stu-
denten varmt detta fridfulla hem med sin gam-
maldags trefnad, sin fina sällskapston och sin inner-
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liga gästfrihet skall ständigt stå för mig som ett
vackert minne.

Tysta gingo de hemåt, men från denna dag
var det som om en kansia af gemensam sympati fört
dem ett långt steg närmare hvarandra.

* *

*

Gif mig saxen! Har du den hvita trå-
den? Nej, men se hvad hon blir näpen! Så
ljöd det oafbrutet »taiko»-aftonen i Böhmska hem-
met, interfolieradt af symaskinens idkeliga surr
dockfabriken var i full gång.

Hanni hade genast med aklamation blifvit ut-
sedd tili tillskärerska, professorskan satt vid tramp-
maskinen och de öfriga hade fördelat de olika ar-
betena sig emellan. Eliel klippte lump, Johannes
limmade under Ainas uppsigt ihop åtskilliga små
sticklådor, som med litet bomull, creton och bron-
serpulver snart skulle förvandlas tili de näpnaste
små soffor och taburetter för dockfröknarna, hvilka
en efter annan fullt ekiperade utgingo ur de flinka
sömmerskornas skickliga händer.

Ellen, »vår artist», som Hedvig kallade henne,
förlänade med sin pensel deras armar och händer
en vacker, frisk hudfärg och försedde de små stela
fötterna med skinande svarta skor. Men under Hed-
vigs fingrar blef deras toilett först riktigt »chic»,
hon hade en alldeles ovanlig talang att variera drag-
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terna och fabricerade en nationalkostym lika lätt
som en brudtoilett.

Professorskan bestod både äppel och nötter,
och precis klockan 12 inträdde jungfru Mari med
den blanka kopparkannan, hvars doftande innehåll i
hög grad bidrog att lifva upp stämningen och halla
fru Böhm, som vanligtvis var aftonsömnig, vaken.
Och medan man sysslade med att tillverka julklap-
par, samtalade man helt naturligt om julen och dess
firande, enhvar hade något kärt minne förknippadt
med den stora festen. Aina, som skulle resa hem
tili helgen, berättade om fattighusgummornas julgröt,
som hennes mor alltid brukade sorja för, och hur
roligt det var att gå omkring i torpstugorna med gryn
och hvetebullar.

Ellen åter gaf små interiörer från julen i huf-
vudstaden, beskref målande brådskan på gatorna,
de af ljus strålande, folkfyllda butikerna och den vän-
tan som hvilade öfver alit och alla, medan den korta
vinterdagen led mot sin qväll.

Vi bruka alltid hafva en ståtlig julgran
berättade hon den kläda Eliel och jag på förmid-
dagen, medan Hanni hjälper mamma med jultårtorna

du vet, sådana där härliga hembakta med plommon-
fyllning, som frasa mellan tänderna, då man biter i
dem.

Johannes och Hedvig sågo leende på hvar-
andra och Eliel smackade med läpparna, som om
han redan känt tårtsmaken på tungan.

Vi äta sen middag julaftonsdagen fort-
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satte Ellen mamma viii inte att tjenarne skola
bråka med stor qvällsvard.

Ja, men vi få lutfisk och gröt, stek och
tårtor tili middag i alla fall interfolierade Eliel
med en belåten blick, som Aina sympatiskt besva-
rade.

På eftermiddagen springer Johannes ännu
ut i staden och köper julklappar, han kan aldrig
besluta sig att göra det förrän i sista minuten.
Dålig vana nickade brodern.

Den allra angenämaste lukt af brändt lack
blandar sig med doften från julgranen, denna out-
sägbara doft, som man inte känner mer än en enda
dag på hela året Ellens röst höjde sig entusi-
astiskt åh, så härlig den är! I skymningen sitta
vi alla här inne vid den sprakande brasan och gå
igenom vara minnen från flydda jular det är den
enda smått vemodiga stunden på årets gladaste dag.
Sedän tändas lamporna, hvarenda en i hela hu-
set, för att riktigt hedra ljusets fest och julgranen.
Johannes sätter sig vid flygeln och intonerar en
koral och så sjunga vi alla Hosianna. Tili allra
sist komma julklapparna, först ett och ett pakett
som en enstaka snöflinga, sedän ett helt yrväder,
tills mattorna äro alldeles öfversållade af pappers-
drifvor och det är roligt, ja, så där riktigt förtjusande,
som det bara kan vara på julaftonen.

Alla hade omedvetet dragits med af Ellens lif-
liga skildring. Man hörde glada utrop och varmt
bifallssorl, endast Hedvig satt tyst och sydde med
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omsorg fast det sista bandet på en liten dalkullas
klädningskjol.

Studenten betraktade henne forskande. Hon
hade åter det kalla, hårda draget kring den fasta
munnen, som gjorde henne så märkvärdigt otillgäng-
lig för hvarje närmande, och Johannes, som alltid
hade intresserat sig för psykologiens studium, för-
sökte förgäfves utforska denna outgrundliga karaktär.

Pendylen i matsalen visade att den nya dagen
redan gjort sitt inträde, och professorskan manade
ifrigt tili uppbrott. Ellen räknade med förtjusning
jämt tjugu dockor, som sutto i rad mot soffkarmen.

Det var minsann inte något dåligt qvällsarbete
raenade hon och så fingo vi julvaka i alla

fall, det skulle vår förnuftiga mamma eljes mte gått
in på under några andra villkor. Hon lade smek-
samt sin arm kring moderns hals.

Lilla mor har gjort en verklig uppoffring
sade Johannes se, huru sömnig hon är,

god natt käraste, gå nu för ali del tili sängs! Jag
fruktar ändå att du vaknar med din tråkiga hufvud-
värk i morgon.

Då får jag trösta mig med att jag lider för
ett godt ändamål svarade hon och nickade med
halfslutna ögon »god natt» åt sällskapet tack för
god hjälp allesamman!

Några dagar senare reste Aina hem tili jul-
ferien. Förberedelser tili helgen pågingo i alla hus.
Hos Böhms gick jungfru Mari omkring med dam-
borste och skurtrasa och såg så obevekligt ordnings-
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älskande ut, att tili och med Ellen angreps af hvad
hon kallade »städningsfeber» och professorskans dis-
traktioner inträffade oftare än under vanliga lugna
förhållanden.

Dagarna hade nu blifvit alit kortare och morg-
narna så mörka, att lampan måste tändas så fort
man slog upp ögonen, men lika oförtrutet tog Hed-
vig i ur och skur sin morgonpromenad.

Jag tror det skulle få regna stenar, utan
att fröken låter hindra sig att gå ut menade Jo-
hannes. Åh ja, det kan nog hända, jag tycker
om att kampa mig fram också genom storm och
oväder sade hon och höjde nastan trotsigt sitt
vackra hufvud. Sant var att luften icke heller ska-
dade Hedvig, utan tvärtom gaf hennes kinder en
ökad friskhet, på samma gång den tycktes härda
henne mot alla slags katarrer höstens vanliga
följeslagare i hufvudstaden.

Usch att gå ut på gatorna i morgondim-
man, det vore afskyvärdt pustade Ellen, som
helst låg och sof tili halfva förmiddagen, när detta
blott lät sig göra, och som var ömtålig för minsta
flägt.

Jag önskar att jag härdat dig, min flicka,
mot sådana små svårigheter som väderlekens vexlin-
gar sade professorskan, som lefde i en ständig
fruktan för att Ellen skulle förkyla sig och ryckte
tili hvarje gång hon hostade. Ellen hade alltid vä-

rit det klenaste af hennes barn, hon hade gått ige-
nom alla vanliga barnsjukdomar ända från mässling
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och kikhosta, och skräcken för månget ångestfullt
nattvak vid flickans sjukläger satt ännu qvar hos
modern. Lyckliga Hedvig med sin härliga fysik och
sin bergfasta helsa!

# *

:;:

»Och nu är det jul i vår älskade nord»
gnolade Ellen, då hon på julaftonsmorgonen stod
vid fönstret och såg ut öfver hamnen, som för några
dagar sedän isbelagts. Snö hade fallit, bländande
hvit rimfrost täckte träden i esplanaderna, och hela
staden hade likasom klädt sig i högtidsskrud.

Johannes hade gått med modern för att köpa
julgran och Hanni gick som en god ande ordnande
omkring i rummen alit skulle ju vara riktigt fint
och festligt på julaftonen.

Hedvig skötte hela dagen sin praktik som van-
ligt, men då vid middagen skimret af den kom-
mande julglädjen tycktes sprida sig öfver allas an-
leten, satt hon ensam tyst och förstämd.

Har det händt dig något ledsamt? frå-
gade professorskan vänligt, sedän de stigit upp från
bordet. Du ser så betryckt ut.

Jag kom just från ett besök på sjukhuset
sade Hedvig där ligger den sjuka qvinnan

från min hemort, som tant vet att jag skaffade plats
åt, alldeles inför döden, och jag måste gå dit till-
baka ännu en gång för att skrifva ett bref, som hon
viii hafva sändt tili sin son.



137

Inte i qväll likväl? Jo, i morgon är det
antagligen för sent, hon är så ytterst svag och kan
blott med största svårighet frampressa några ord då
och då.

Så djupt sorgligt, stackars qvinna! pro-
fessorskans blick uttryckte hennes varma hjärtas
medkänsla för alit som led. Du kommer ju dock
senare och firar jul med oss? sade hon och tog
Hedvigs hand i sin.

Tusen varma tack, lilla tant, men vänta
inte på mig! Jag har lofvat vika in och dricka en
kopp te hos minä tanter och sedän måste jag tili
den stackars patienten en döende får man inte
låta vänta. Hon böjde sig ned och förde profes-
sorskans fina hand tili sinä läppar. Gå med Gud,
mitt barn! sade den goda moderliga frun stilla.

Och så medan julfröjden nådde sin kulmen och
skimret af tända julgranar höjde feststämningen i
hemmen, satt Hedvig i det tysta sjukrummet, då
och då nedskrifvande de brutna ord den döendes
torra läppar ville hafva sända bort öfver hafven tili
sin ende, i den fjärran vestern bosatte son. Hon
kände en viss tillfredsställelse af att sitta vid denna
bädd, ty här var det någon som behöfde henne,
här var hon icke tili öfverlopps den där förfär-
liga känslan, som hon erfarit mången jul redan, till-
bragt bland främmande.

Hos Böhms skulle man säkert värit nog fin-
känslig att icke låta henne märkä det Hedvig
blef helt varm om hjärtat, då hon påminte sig pro-
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fessorskans vänlighet men i alla fall ville hon
hellre vara borta, hon kände ju att hon dock i den
lilla familjekretsen var en främling.

Ensam och hemlös hade hon värit nu redan
i många år, det var hon van vid; men långt borta
i framtiden hägrade dock som oasen i öknen en
liten egen vrå, som hon skulle ordna efter sitt sinne
och där hon ostörd kunde hvila ut efter dagens
mödor. Den synen låg dock som nämndt långt in i
framtidens dunkla slöja, ty först måste hon betala
det lån hon tagit upp för sinä studier och så hade
hon mostern att tanka på. Hvad hon än med egen
uppoffring sände henne var och förblef ju likväl
blott en ringa återgäld på en gammal skuld, det
kände hon.

Hedvigs hjärta slog tyvärr ej synnerligen varmt
för denna hennes enda anförvant, ty mellan dem
hade aldrig rådt den minsta sympati. Icke heller
hade hon någonsin känt sig behöflig för mostern,
som lefde nöjd och själftillräcklig i sin trånga värld
och som från sin inskränkta synpunkt betraktade
systerdotterns görande och låtande med klandrande
och missnöjda blickar. Mellan den klent begåfvade,
strängt konservativa qvinnan, med sinä en gång för
alla fastställda åsigter och sitt skrymtande förakt för
alla olikatänkande, och den djupt kännande, lifliga
och intelligenta flickan låg ett svalg, som ingenting
kunde fylla.

Den sjuka qvinnan vred sig oroligt i bädden,
och hennes fingrar plockade nervöst på filten. Hon
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hade med den finska allmogens lugna resignation
mottagit vissheten om sin snara död, men plågorna
pressade fram ångestsvetten på hennes panna. Från
sängen bredvid ljödo högljudda snarkningar; en knar-
rig gumma med brutet ben klagade öfver sin olycka
på ett rått, ohyfsadt språk, stammande från ränn-
stenarnas smuts, men i bädden på andra sidan låg
en liten puckelryggig gosse och smålog åt peppar-
kaksdockan, som Hedvig hemtat honom.

Det stackars barnet hade haft så få fröjder i
■sitt usla lif, att veckorna på sjukhuset värit de lyck-
ligaste i hans tillvaro. Här kände alla medlidande
med honom, och Hedvigs vackra ansigte föreföll
den lille krymplingen som en solblink, när det lu-
tade sig ned öfver honom. Under hennes kalla
yttre klappade nog innerst ett vekt hjärta, som kände
behof af att få älska och uppoffra sig för andra,
och det låg ömhet i hennes blick, hvar gång den
föll på krymplingens vissnade drag. Blott det
blir varmt, skall jag taga honom ut att åka då solen
skiner, så att den friska luften får smeka de stac-
kars bleka kinderna ■— tänkte hon.

Kanske fröken skulle läsa en psalm den
•döende talade så lågt att Hedvig måste sätta orat
tili hennes läppar det är ju julafton och jag har
inte hört ett Guds ord.

Hedvig tog boken från stolen bredvid sängen
och slog upp julpsalmerna. Hennes vackra röst
klingade som ljuf musik genom sjuksalen, men själf
följde hon knappt med orden, hon läste nastan me-
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kaniskt, och då hon slutat, hade patienten slumrat
in. Kanske skulle hon aldrjg vakna mer Hedvig
stod länge och såg på henne, betraktade forskande
detta förbleknade anlete, för hvilket alla lifvets gå-
tor snart skulle lösas på andra sidan om det
fanns något bortom grafven. Därefter svepte hon
kappan om sig, sade farväl åt sköterskan och gick.

Där ute var det kalit, men klart, och stjärn-
himlen hvälfde sig i tyst majestät öfver de nastan
folktoma gatorna. Ellen hade beskrifvit julqvällen

tänkte Hedvig nu skulle hon kunna berätta
huru natten såg ut, då den stilla sänkte sinä vin-
gar öfver den tysta staden.

Då hon kom hem tili Böhms, brann ännu lam-
pan i salongen, men granen stod mörk i sin vrå.
Eliel hade redan krupit tili kojs och flickorna höllo
på att följa hans exempel, endast Johannes och mo-
dern sutto småpratande i hörnsoffan.

Hvad du blifvit fördröjd, käraste Hedvig
sade professorskan och tillade vänligt det finnes
i alla fall en kopp varmt te i beredskap åt dig.
Hur var det med din stackars sjuka?

Jag tror inte jag kommer att återse henne.
Hvad du haft för en bedröflig jul och här

ha vi Gudi lof känt oss så glada och lyckliga
nu går jag och tager in ditt te.

Det är alldeles oförtjent, lilla tant!
Jag vet inte, om jag har rätt, men det före-

faller mig, som om fröken själfvilligt undvikit att
fira julen med oss sade Johannes.
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Hedvig pressade läpparna tillsammans, som om
det misshagat henne att vara genomskådad. Och
om så vore?

Jag skulle bra gärna vilja veta anledningen.
Han såg så vänlig ut och det låg ett så allvar-

ligt intresse i hans själfulla blick, att hennes kärfhet
förmildrades. Jag kände mig så öfverflödig här
och där var jag tili nytta. Hvarför skulle också en
främling med sin närvaro störande intränga i den
förtroliga hemkretsen en qväll som denna?

Johannes nickade som ville han säga: Så
hade jag dock rätt i min förmodan och Hedvig
tillade med ett leende: Hur kan ni förstå mig
så väl, herr Böhm, det är en fullkomlig gåta.

Nu kom professorskan med teet och några
läckra smörgåsar. Ät, min flicka, och stärk dig
efter dagens mödor bad hon hjärtligt här har
du sedän desserten; jag har plockat undan de bästa
bitarna från julgranen åt det frånvarande barnet.

Hedvigs sköna ögon fylldes plötsligt med ovana
tårar, och följande sitt hjärtas rörelse lade hon ar-
marna kring professorskans hals och tryckte sinä
mjuka läppar mot hennes kind.

Goda makter herska i detta hem hviskade
hon de vilja tili och med bereda en plats under
sitt hägn åt den ensamma.

Frid på jorden, menniskorna en god vilja
sade professorskan rörd.

Den qvällen låg studenten länge vaken och
grubblade öfver Hedvigs yttrande »att han så väl
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förstod henne». Kanske var den gåtan dock i grun-
den icke så svår att tyda?

* *

#

Helgen var längesedan förbi och dagarna gingo
åter sin regelbundna gång i det Böhmska hemmet.
Aina hade blifvit medlem af skridskoklubben och
var en lika flitig besökare af banan som unge Eliel,
hvilket gaf anledning tili många långa och intres-
santa samtalsämnen dem emellan. Ellen åter, sora
alltid hade hvad brodern kallade »rapsodiska ryck»,
hängde för tillfället öfver »de norske digterne» och
gick ständigt med citat af Ibsen på läpparna. Hon
var på sitt öfversvinneliga sätt alldeles betagen i
denne nordens sfinx, och det fördes lifliga debatter
om qvällarna öfver de respektive författarnes olika
företräden.

Professorskan tyckte att Ibsen blef alit mer
och mer obegriplig och hans figurer ständigt dim-
höljdare. Björnssons små idyller från fjord och fjäll
syntes henne stå högre i finhet och form än de mo-
derna skizzerna med sin Kristiania-jargon och sinä
simpla slangord som man nastan kunde rodna
öfver inför sig själf menade hon. Hedvig be-
römde Kiellands friska verklighetsbilder och Johan-
nes höll Lies fana högt. Den lugna studenten kunde
blifva helt entusiastisk, då han talade om denne för-
fattares arbeten, som han studerat in i minsta de-
talj.
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Vi qvinnor borde alla dela er åsigt sade
Hedvig därvid med ett fint leende Jonas Lie be-
undrar qvinnan och sätter henne högt, sätter henne
upp såsom mannens jämlike just det som vi alla
halla för qvinnosakens främsta mål. Ni minns ju
hvad Arne Garborg säger om honom i sin biografi:
»qvindesagen er for Lie Mennesketssag; skal Man-
den naa frem, maa ogsaa qvinden naa frem!»

Ja och därför skola vi
»Kjaempe for det fagre Land
hvor hun er Dronning, Konge han»

svarade Johannes och besvarade hennes leende med
en full blick. Han hade mycket arbete denna tid,
ty han höll på att tentera för kandidatexamen, men
det var säilän han försummade att om qvällarna
komma in i samlingsrummet för att deltaga i sam-
språket, men ännu hellre för att få sitta i gungsto-
len och lyssna tili Hedvigs behagliga röst, när hon
läste högt. Det var en sadan hvila, tyckte han,
efter de enerverande studierna, och därvid hvilade
hans blick med ständigt stigande intresse på hennes
ansigte, som såg så fint och rosigt ut i lampskenet.

Hedvig hade visserligen lemnat den första ung-
domen bakom sig, hon hade själf berättat att hon
var tre år äldre än han, men hennes hy hade per-
sikans fjuniga mjukhet och de vackert hvälfda ögon-
locken förlänade henne ett egendomligt behag, som
han aldrig förr sett i någon qvinnas anlete. Hur
kalit och satiriskt kunde icke dessa röda läppar le,
när hon stundom så reserveradt drog sig inom sig
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själf, men om han någon gång låtit bedraga sig af
denna påtagna mask, visste han nu, att en varm,
rik känsiä rörde sig därunder.

Februarisolen hade nyss gått ned, modern
och Hanni voro borta på en syförening som de till-
hörde och Ellen halflåg i soffan. Hon var återigen
instängd för en af sinä långvariga katarrer, hade
feber om aftnarna och var obeskrifligen nedstämd.
Nu hade hon fått Aina tili flygeln. Du måste
sjunga för mig någonting af Grieg eller Kjserulf
ropade hon otåligt.

Ja, norskt skall det naturligtvis vara
småskrattade Johannes, som kom från sitt rum bred-
vid salongen. Hedvig hade just lagt ifrån sig ar-
betet och satt nu med korslagda händer vid fönstret,
där den försvinnande dagern ännu dröjde qvar och
omslöt hennes resliga gestalt med en hemlighetsfull
skuggslöja. Studenten tog tyst plats midt emot
henne, medan Aina anslog några ackord. Hon hade
en frisk, ungdomlig sopranröst och sjöng med mer
känsiä än man kunnat tilltro den lilla muntra landt-
flickan, hvars enkla hvardaglighet just ej vittnade
om något poetiskt drömlif. Snart ljödo tondiktarens
melodier en efter annan som milda ljudvågor in tili
de lyssnande: »Over de höje Fjelde», »Hvile i Sko-
ven» och »Laengsel» klingade från salongen.

Sjung om den sista ännu en gång bad
Hedvig det är min älsklingssång. Orden trängde
helt tydligt fram tili dem.
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Vildeste Fugl i Flugt endnu
flöj dag ikke som Lrengsels Hu

Då sangen tystnade, drog Hedvig djupt efter
andan. Jag har själf känt det där sade hon

jag vet att »der er ei nogen större Kval end
Lsengsel.» Ser ni, herr Böhm, när man sjudande
af lif, af tusende stridiga känslor står på ungdomens
tröskel och väntar, då förstår man de orden. Jag
har längtat, längtat så outsägligt Mitt hem var i
mer än ett afseende trångt, själen blef så underligt
klämd och förkrympt under dess tak. Det Iåg i en
slättbygd; jag kommer ännu ihåg huru jag brukade
springa upp på det torftäckta källartaket bakom mo-
sters gård, den enda höjd som fanns att tillgå. Där
kunde jag stå långa stunder, andas djupa tag och
breda ut armarna mot den fjärran horisonten; jag
tyckte att bortom den måste ovillkorligen min läng-
tans mål stå att finna.

Och fann ni det sedän? Johannes nastan
andades fram denna fråga af fruktan att förjaga
hennes sällsynt öppenhjärtiga stämning.

Hedvig rätade på sig och knäppte hårdt ihop
sinä händer. Jag fann detsamma som alla andra
lifliga, djupt kännande naturer sade hon kärft
krossade illusioner och svikna förhoppningar. När
man är fattig och utan skydd, då är världen hård
mot en, men jag tror ingen skall ana huru jag fru-
sit. Hon drog ihop skuldrorna, som om hon i
denna stund genombäfvats af en verklig frossbryt-
ning.

10
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Och ni Imde intet värn att sätta upp mot
alit detta?

Hon log ironiskt. Jo, jag hade min stolthet
svarade hon hårdt jag lyfte trotsigt mitt huf-

vud, log då jag ville gråta och bet ihop tänderna,
när jag kände lust att beklaga mig; så tog jag uti
med kampen för tillvaron, så att hvarenda muskel
i min kropp skälfde och det gick.

Fröken hade således ingenting annat än den
egna kraften att lita sig tili?

Åh, jag vet hvad ni menar, herr Böhm,
det är religionen ni syftar åt? Nej, den hade jag
gjort slut på i barndomen eller rättare, moster
Tilda hade efter ifriga bemödanden lyckats pressa
ur mig hvarenda gnista kärlek och förtroende tili
hvad som kallas kristendom under alla de år jag
kommenderades tili gudstjenst med henne och hen-
nes trossyskon. Hon ville tvinga mig tili att tro på
samma sätt som hon, när jag var liten, tvingade
min mun att taga emot ovan och motbjudande föda,
och ju hårdare jag kämpade för att blifva fri, dess
trängre virades bojorna. Det var en förhatlig fån-
genskap tili både själ och kropp, som jag aldrig
kan minnas utan att bli upprörd i mitt innersta.

Nåväl, ni gjorde uppror tili slut Johan-
nes såg väntansfullt på henne. Ehuru han blott
otydligt kunde skönja konturerna af hennes gestalt
och profilen, som var vänd mot fönstret, tyckte han
sig dock lika tydligt som på ljusa dagen kunna läsa
hennes känslor i de uttrycksfulla dragen.
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Ja, jag frigjorde mig svarade Hedvig
långsamt jag krossade de fjättrar som bundit
mig; ser ni, jag kände redan den tiden att hvad en
menniska är, det måste hon vara helt. Jag kan
icke fördraga skenhelighet och hyckleri, och om det
finnes en Gud, världsalltets upphof som de lärde
kalla Honom, ville jag utan fruktan lägga mitt
uppsåt inför Hans blick -- jag ville hellre vara en
ärlig tviflare än en skrymtaktig kristen.

Hon vände sig häftigt om. Nu har jag bru-
tit ett gammalt löfte tili mig själf att aldrig tala
om minä egna angelägenheter sade hon nastan
otåligt.

Om det var min skuld, så förlåt mig
svarade Johannes enkelt jag hoppas dock att
kunna blifva värdig ert förtroende; jag högaktar er
ärlighet, fröken Borg, men får jag tillägga något, en
fråga? Är ni lycklig nu såsom fri?

Hedvig teg, slutligen frågade hon: Har ni
då själf någon jeligiös öfvertygelse, tror ni på bibelns
kristuslära?

Ja svarade han med manlig fasthet
jag har haft min tid af kamp och tvifvel, men den
är nu öfverstånden.

Det låter sällsamt det där i vår tid; hvad
säga edra kamrater därom, herrar medicinare hafva
rykte om sig att vara både cyniska och materia-
listiska.

Hvarje ärlig öfvertygelse får alltid tili slut
sitt erkännande sade studenten lugnt mången
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längtar kanske också i hemlighet efter det fäste som
hans tvifvel ej når. Kristendomens värste fiende i
vara dagar är icke mängdens hån och spott utan

dess likgiltighet. Den ljumme är längst borta,
men det kallaste hjärta kan värmas af Kristi kär-
lek. Ser ni, min far var en lärd man, en tänkare
och filosof, som lodat det menskliga vetandets dju-
paste schakt och genomkorsat lärosystemernas laby-
rinter. Vet ni, hvart hans vetenskap förde honom
tili ett kors på Golgata. På sitt dödsläger uttalade
han som sin öfvertygelse, att det är kristendomen
som skall föda världen på nytt detta farsarf har
jag att taga vara på. Det går ett klagoskri genom
världen, en oförstådd längtan vet ni huru dess
grundton ljuder: Såsom hjorten ropar efter friskt
vatten, så ropar min själ Gud efter Dig.

Det blef en lång paus i samtalet och sedän
kom Aina, som längesedan slutat att sjunga, in för
att tända lampan.

Tack för dina melodier sade Ellen de
gjorde mig så godt, nu har jag sofvit en stund.

Johannes hade stigit upp och gått fram tili
soffan. Febern har lemnat dig, lilla syster
sade han och strök henne vänligt öfver pannan
efter några dagar få vi tanka på att föra dig ut.

Hedvig såg bort tili den lilla gruppen, och ofri-
villigt måste hon tanka på huru öm och finkänslig
denne man en dag skulle stå vid sjukbäddarna och
dödslägret. Betydde det då mer eller mindre att
han var en kristen?
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Det var vår, vår i luften, i skog och dal, på
landet och i staden. Böljorna gingo fria sin vag-
gande gång, gräset i sqvärerna begynte grönska och
blåsippor hade man redan längesedan bjudit ut på
torget. Studenterna hade sjungit in första maj, nu
började skolbarnen sucka efter ferierna och stads-
borna talade om sommarvillor och badresor.

Johannes Böhm hade tagit sin examen med
glans, som det var att förmoda påstod Ellen.
Tili sommarn skulle hela familjen ut i skärgården
tili en bondgård, där de hyrt redan i ett dussin
somrar. Först skulle dock den nybakade magistern
med Eliel göra en länge beramad fotvandring uppåt
Tavastland, hvarunder Ainas hem skulle blifva ett
af de förnämsta rasteställena det hade bröderna
nödvändigt måst lofva henne och Eliel fröjdade
sig redan i andanom åt prestgårdens goda filbunkar,
kräftfångsten i an och en ridtur på Bläsan, prostens
egen kyrkhäst.

Professorskan tog ned sinä salongsgardiner och
jungfru Mari piskade mattor och skinnplagg, så att
det ekade genom hela gården. Den gamla trotjena-
rinnan var en verklig skatt, i synnerhet sådana stöke-
tider; hon hade bara den lilla svagheten att vid min-
sta skymt tili en rättelse från matmoderns sida taga
tili tårarna och genast säga upp tjensten den
goda professorskan tili hjärtans oro och ängslan.
Hon kunde nämligen aldrig låta öfvertyga sig att
Maris hotelse icke var allvarsamt menad, huru ofta
än Johannes påminte henne att samma lilla komedi
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upprepats minst ett halft dussin gånger de senaste
åren. Mari, som burit alla barnen på sinä armar
och vakat vid professorns långvariga sjukbädd,
skulle lika gärna skilts från sin högra hand som
från familjen Böhm, men det vågade den samvets-
ömma matmodern aldrig lita sig tili.

Aina gick igenom sin kurs i matlagning, men
förbehöll sig dock att få komma tillbaka tili Böhms
nasta höst för att fortsätta sinä sångstudier; Hanni
höll examen med sinä elever och Ellen gick om-
kring och gnolade och drömde om hängbjörkarna på
Lintula.

Och hvad gälla dina sommarplaner, Hed-
vig? frågade Ellen en dag och lutade sig ned
öfver stolen, där Hedvig satt och skar upp en ny
bok. Arbete svarade hon raskt utan att se
upp.

Usch ditt eviga arbete, jag blir riktigt andlös
att bara tanka därpå den unga flickan sjönk med
låtsad matthet tillbaka i gungstolen åh, du kom-
mer nog att roa dig där borta i Hangö också, det
är jag säker om; du får säkert en hei mängd be-
kantskaper. Är det sant, Johannes, att Hellman
blir underläkare där i sommar?

Jo, jag hörde det af honom själf sva-
rade brodern, som höll på att afsluta arbetet på en
liten vackert snidad pappersknif borta vid fönstret.

Magistern är ju en gammal vän tili doktor
Hellman?
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Vi ha värit kamrater, men han blef färdig
ett år före mig.

Om du kände Axel Hellman, skulle du inte
gjort den där frågan, Hedvig sade Ellen med sy-
sterlig förtrytelse.

Apropos Johannes afbröt henne plötsligt
jag mötte fröken Borg i dag, men ni såg mig

inte, ni var så upptagen af en liten patient, som satt
bredvid er i droskan.

Ack, det var din lilla skyddsling från sjuk-
huset utropade Ellen var han förtjust af åk-
ningen? Alldeles omåttligt. Vi foro genom Djur-
gården och han fick höra fåglarna sjunga, stackars
barn, det var en ovan låt för honom.

Johannes såg varmt på henne. Berätta nå-
got mer om den lille krymplingen bad han
jag intresserar mig så djupt för sådana stackars små,
ty som ni vet, har jag tänkt blifva specialist just i
barnsjukdomar.

Hedvig ville ogärna framhålla sitt deltagande
för det vanskapliga barnet som en berömmelsevärd
handling, men när hon slutat sin kortfattade berät-
telse, stod Johannes framför henne och räckte fram
handen med en strålande blick.

Ett trofast handslag, fröken Borg, jag kän-
ner att vi två äro kamrater i den stora kampen för
de små i världen.

Entusiast sade hon och vände sig tili
hälften bort jag är nog inte så varmhjärtad som
ni tror, kom ihåg att jag är äldre än ni och åren
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kylä ut bloden. Hon reste sig med ett kyligt le-
ende och lemnade rummet.

Jag måste gå och möta Aina klockan tolf
vid Edlunds hörn, och nu är den bara tio minuter
före sade Ellen vi skola gå och köpa biljetter
tili konserten i afton. Följer du inte med, Johan-
nes, vädret är så skönt i dag?

Nej tack, jag viii hafva mitt arbete färdigt
att lägga på Hannis namnsdagsbord i morgon
svarade brodern, men när Ellen gått och han blef
allena, satt han länge sysslolös med hufvudet stödt
mot handen.

O Hedvig, Hedvig mumlade han om
du blott anade, om jag blott visste! Han tänkte
på de ljusa härliga vårmorgnarna, da han gått vid
hennes sida, lyssnat tili den musikaliska rösten och
sett djupt, djupt in i de kara grå ögonen. Han
hade drömt så skönt, drömt om framtiden. Skulle
det blifva blott en dröm?

Flickorna hade allesamman gått på konserten
i brandkårshuset; det var akademiska sångförenin-
gen som lät höra sinä gamla välkända toner för
sista gången denna termin. Johannes satt vid mo-
derns skrifbord och gick igenom hennes hushålls-
böcker, medan professorskan själf räknade in vår-
byket och krusade banden på dussintal bländhvita
dynvar, broderade med ståtliga monogram i rödt af
Hannis konstförfarna händer.

Seså, nu bar lilla mor sinä räkenskaper
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på redig fot, debet och kredit gå väl ihop, du är
en präktig ekonom, mamma.

Ett, två, tre, fyra räknade modern och
smålog på samma gång mot sonen. Har du hört

afbröt hon sig plötsligt har du hört att Hed-
vig inte längre kommer att bo hos oss? Hon sade
mig det just i dag.

Johannes reste sig brådskande och gick fram
tili fönstret. Hvad för skäl uppgaf hon? frå-
gade han utan att vända sig om.

Hon sade att hon måst lofva en gammal
kamrat, också gymnast, att dela bostad med henne

svarade professorskan, medan hennes fingrar ner-
vöst slätade på dynvarspackorna framför henne.

Vet du hvad jag tänkte ett ögonblick, Jo-
hannes, att hon, att ni . . .

Sonen vände på hufvudet: Säg ut mamma!
Att det kanske förefallit någonting er emel-

lan som föranledt Hedvigs flyttning. Ser du, min
egen gosse, jag är ingen fysionomist, men en mor
är skarpsynt, då det gäller hennes barn, och jag har
trott, nej jag känner, att min son förlorat sitthjärta.—

En flyktig rodnad färgade den unge mannens
kind, sedän såg han fullt och öppet på modern.
Du har alltid värit min förtrogna, mamma, hvarför
skulle jag neka att du gissat rätt. Jag älskar Hed-
vig af hela mitt hjärta.

Och hon, har du sagt det tili henne?
professorskans röst darrade lindrigt.

lnte i ord svarade han okonstladt jag
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har ej vågat, jag har bara hoppats, men nu ser jag
att det var blott en dröm.

Det är en alldeles förhastad slutsats sade
professorskan ifrigt om du känner att din lefnads-
lycka beror af Hedvig, måste du väl åtminstone
framställa din fråga tili henne, innan du börjar tala
om svikna förhoppningar.

Jag jag skall skrifva tili henne, då vi
komma tili landet.

- Dåraktige gosse, hur rädd du är bannades
modern.

Lilla mor, jag älskar henne högre än mitt
lif, och det man högst åtrår här i lifvet är oftast
svårast att nå sade han sakta. • Mamma skulle
således gilla mitt vai?

Professorskans ögon fylldes långsamt af tårar.
Vredgas ej, Johannes hviskade hon jag

är som alla mödrar, jag finner ingen flicka god nog
at dig, men jag har lärt mig halla af Hedvig och
under hennes stundom kärfva yttre funnit ett ömt
och trofast hjärta. Gud välsigne dig och henne
med!

- Nu skall jag gå och taga mig en lång af-
tonpromenad sade den unge mannen och kysste
moderns hand jag har så mycket att tanka på
just nu, jag menar för framtiden.

Farväl, min gosse, och friskt mod!
Professorskan lutade sig tillbaka i soffhörnet

och tillslöt ögonen; det var som en här af tankar
skulle strömmat inpå henne, några vemodiga, sådana
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som genombäfvat hvarje moder, då hon fått visshet
om att hon skall dela sin sons kärlek med en annan,
att hon icke mer någonsin skall blifva den första i
hans hjärta men äfven glada och ljusa, alit som
framtidshägringar af hans unga lycka döko upp för
henne. Alla samlade sig tili slut i en öfvervägande
känsiä af glädje öfver det förtroende hennes barn
hyste tili henne oeh en varm innerlig tacksamhet tili
Honom som skänkt henne denne son.

Hon mindes ännu så väl det ögonblick, då de
första gången lade honom i hennes armar, då hen-
nes blick med outsäglig ömhet föll på det lilla huf-
vudet, som så hjälplöst smog sig tili hennes bröst.
O, det var dock en helt och hållet särskild känsiä
som förenade en mor med hennes barn och därtill
den förstfödde. -- Min älskling, min egen gosse
hviskade hon, medan tårar långsamt trängde fram
under de slutna ögonlocken. Hon kom så tydligt
ihåg honom i den första kolten, blå med hvita band,
och sedän som skolpilt, då han för henne ensam be-
rättade om sinä små strider, sinä sorger och fröjder.
Huru åren gingo! Vid hennes makes död hade Jo-
hannes nyss fyllt aderton år, då var det som han
blef hennes stöd, hennes rådgifvare, den som under
alla de bekymmerfulla stunderna höll hennes mod
uppe.

Jag tackar dig, min Gud hviskade hen-
nes darrande läppar - - Du allena vet alit hvad han
värit för mig. Du har hjälpt min gosse genom ung-
domens frestelser och dragit hans hjärta tili Dig, då
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han ännu var ett barn. Nu är han man. O Gud,
välsigna honom och låt honom finna den lycka hans
själ begär! Hennes sänkta blick sökte aftonhim-
len där ute, de fina händerna voro hårdt samman-
knäppta och de tysta läpparna framburo i denna
stund böner sådana, som endast en älskande moder
kan uppsända.

* *

*

Det var långt mellan den soliga junimorgon,
da Hedvig vid ångbåtshamnen tog farväl af Böhm-
ska familjen, som afreste tili landet, och höstter-
minens början en hei lång sommar med alla sinä
brokiga erfarenheter.

Hon hade ej kunnat missförstå Johannes myc-
ket sägande blick vid afskedet och hans varma hand-
tryckning, och hon blef ej öfverraskad, då han skref
tili henne och med några enkla ord talade om sin
kärlek och bad henne låta honom hoppas på hennes
genkärlek.

Stackars Johannes, svaret nedslog med ens alla
hans ljusa förväntningar. Hedvig hade anat hvad
som komma skulle, därför ville hon ej längre stanna
qvar hos hans mor; hon hade hoppats kunna före-
komma det som nu inträffat, men för sent hvad
orden ljödo kalla och främmande hon tänkte på
honom som på en yngre bror, hvars vänskap hade
gjort henne godt, och hon bad att de skulle skiljas
utan bitterhet.

156
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Johannes hade svårt att återkalla Hedvigs kara
bild för sitt minne, när han genomläste detta kalla
bref, och han anade aldrig att hennes vackra ögon
stodo fulla af tårar, då hon raskt skref utanskriften
på kuvertet.

De hafva skänkt mig en plats vid sin varma
härd, de hafva värit goda mot den ensamma, och
jag kunde blott löna dem med otack tänkte hon

men jag måste framför alit vara sann, sann både
mot honom och mig själf. En tung suck häfde
Hedvigs bröst denna dag vid minnet af de förflutna
månaderna; hon visste att denna tid värit den lyck-
ligaste i hennes stackars förfrusna lif.

Ja, det var sommar nu, och badsäsongen i
Hangö stod i sitt flor. Hedvig hade arbete fullt upp,
dock ej så mycket att det hindrade henne att dragas
med i den glada krets, som genast slutit sin troll-
cirkel omkring henne. Hon kunde aldrig förblifva
obemärkt; den smärta, väluppburna gestalten, det
friska ansigtet och de stora grå ögonen drogo blic-
karna tili sig, på samma gång den halft stolta, halft
reserverade värdigheten i hennes väsende gjorde
Hedvig än mer intressant. När man såg hennes fina
profil under den flata halmhatten med det ljusgröna
silkesfodret, gaf man gärna den unge litteratören
rätt, som liknat henne vid en näckros, denna vackra,
men kalla nordiska blomma, som blott då och då
på den ensliga skogssjöns spegel öppnar sin fagra
krona.

Det blåste så friskt där ute på hafvet, saltsjö-
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doften kom öfvermäktig emot en, då vinden fyllde
kutterns hvita segel, och vid styret satt en ung man
med käck uppsyn, breda skuldror och svart helskägg

det var doktor Hellman. Doktor Hellman hade
någonting af på en gång salongshjälte och sportsmen-
niska, snobb och sjöman i sitt väsende. Han var
lika elegant i frack och hvit halsduk som i flanell-
skjorta och jokeymössa och brukade slangord lika
ofta som modeparfymen för dagen. Med ett ord,
han var en högst intressant blandning af alla upp-
tänkbara möjligheter, omtyckt som läkare och bad-
societetens förklarade gunstling.

Det var han som anförde dansen på brunns-
balerna och han som seglade i spetsen för slup-
Ilottiljen vid de sedvanliga utflygterna tili båken.
Hellman kunde ackompagnera nastan tili hvad som
helst, han sjöng andra tenor i de improviserade qvar-
tetterna och gjorde furor med blajvisor i brunnssa-
longen det var egentligen inte roligt vidare, där
han ej var med.

Och unge Hellman som alltid möttes af strå-
lande ögonkast och gick fram i de unga damernas
skara som en segerherre på triumftåg han stan-
nade plötsligt smått förundrad inför fröken Borgs
imponerande gestalt och reserverade väsende och
fann sig snart lifligt intresserad af att lära kanna
hvad som dolde sig bakom detta karaktäristiska
yttre. Hon kunde ej räknas tili de vanliga och han
hade länge sedän fått nog af alldagligheter.

Det hörde inom kort tili undantagen att Hed-
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vig ej var med bland de utkorade, som fingo plats
i hans kutter på segelturerna, hon hade godt till-
fälle att studera honom och hon gjorde det äfven,
i synnerhet då hon märkte att Hellman skildt lade
an på att intressera henne.

Hurudan var då egentligen denne man? Be-
haglig ja kanske i någras tycke; han hade vackra
ögon, men uttrycket behagade henne ej. Ej heller
kunde hon förlika sig med hans nastan djärfva sätt,
som många funno så pikant, och det lilla vällustiga
draget kring hans tjocka röda läppar. Han såg ut,
som om han förstått att sköta om sig och taga lifvet
lätt, tyckte hon.

Hedvig förstod ej sig själf, men hvar gång hon
riktigt på allvar tog sig för att studera doktor Hell-
man, trädde alltid Johannes Böhms bild fram vid
hans sida; kanske var det just det kontrasterande
hos dem som så drog dessa två tillsammans inför
hennes granskning, och hon tänkte på Ellens ord:
Om du kände Axel Hellman, skulle du ej fråga så,
fråga om han kan vara Johannes vän!

Men å andra sidan fann hon snart att Hellman
beundrade Johannes. Vi hafva i det hela gått
skilda vägar -

- sade han en dag helt allvarsamt
men Böhm är en präktig gosse och bra kamrat i
alla fali, och med hans solida studier torde det blifva
en skicklig läkare af honom.

Hedvig erfor med ens verklig sympati för denne
lefnadslustige jätte, som kanske under sin pajazzo-
klädnad bar ett i grunden godt och trofast hjärta,



160

och så kunde hon skänka honom en blick, som på
ögonblicket försatte mannen i eld och lågor. Det
låg tändämnen i luften vid den gouterade badorten
denna sommar, sades det, och ryktet om en allvar-
sam »flirtation» mellan doktor Hellman och den ståt-
liga fröken Borg bars sedän på lätta vingar genom
de olika kretsarna bland badsocieteten.

Hedvig var ej okunnig därom, kanske låg det
ock något bedårande i vissheten att bland alla sä-
songens unga skönheter det dock var tili henne den
bortskämde unge läkaren vände sig med vissheten
om att blifva förstådd, att det var hennes om ock
flyktigt uttalade önskan som alltid innerst var be-
stämmande för hans handlingssätt. Men den lilla
triumfen lemnade likväl ständigt blott en känsiä af
tomhet och missnöje qvar i hennes sinne; hon kunde
segla och flanera, prata och musicera med doktor
Hellman, men det var också alit. Då hon ej såg
honom, kände hon ingen saknad efter honom, och
när han kom, slog hennes hjärta aldrig ett hårdare
slag. Det var för henne en sommarsaga blott, ett
Hangö-minne som hon tog med sig bland alla öfriga
hågkomster, då hon rikt smyckad af afskedsblommor
sade den lilla uppväxande staden farväl.

* %

September hade inträdt, stadsboarna strömmade
tillbaka från villor och badresor, torpstugor och fisk-
lägen; skolorna voro i full gång och hufvudstaden
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återtog småningom sitt gamla utseende, alit som lif-
vet gick tillbaka i sinä vanliga gängor.

I Böhraska hemmet var äfven allting som förr
med undantag af att Ainas yngre syster denna ter-
min delade mm med henne i Hedvigs ställe. Hon
var godlynt och snäll såsom Aina, men någon er-
sättning för Hedvig Borg kunde hon aldrig blifva,
det kände de alla. För Ellen i synnerhet var den
sistnämndas frånvaro en stor förlust, ty hon bibehöll
fortfarande sin gamla beundran för henne, ökad med
en tillgifvenhet som kom direkte från hennes unga
entusiastiska hjärta.

Johannes hade med ifver återtagit sinä studier
och planerade om en utländsk resa nasta vår. Han
såg som vanligt ut att vara i harmoni med lifvet och
sin omgifning, men ehuru de aldrig talade därom,
visste modern att hans hjärtesår icke hade grott
igen. Hennes moderliga ömhet delade sig nu mellan
bekymret för honom och deltagandet för Hanni, som
helt nyss nastan oväntadt blifvit förlofvad
med en ung tystlåten teolog, hvars bekantskap hon
gjort för par somrar sedän, då student Wirtanen
tillbragte sinä ferier i gården bredvid deras kara
Lintula. Denna sommar hade han åter vistats där
i närheten, och så hade förlofningen kömmit tili
stånd.

Jag kan icke förstå, huru det kunde blifva
någonting af mellan de två tysta menniskorna
var Ellens slutomdöme, när det var fråga om denna
förbindelse där gingo de så stillsamma dag efter

il



162

dag och sade inte ett dussin ord tili hvarandra, och
bäst det var kom katastrofen alldeles som en bomb.
Kan någon bli klok på den historien? Hur kan man
veta, om folk äro förälskade i hvarandra, då de
bara moltiga?

Har du aldrig hört talas om ögonspråket?
frågade brodern med ett fint leende. Man säger

att det skall vara mycket omtyckt af älskande; kan-
ske du själf får pröfva på en vacker dag, min kara
Ellen.

-Åh jag, jag är trolofvad med konsten sva-
rade hon patetiskt.

Låt bara den rätte komma menade Aina.
Nå, i alla fali blir jag aldrig kär i en prest

försäkrade Ellen ifrigt. Så god än din Frans
ser ut, Hanni, skall ni få se att han, bara de bli
gifta, nog kommer fram med qvinnans underdånighet
och att mannen är hennes hufvud och alit sådant
där som teologerna proklamera.

Ellen har nu en gång för alla blott en enda
presttyp i sitt hufvud, alit sedän hon såg »Kuopion
takana» smålog modern Frans blir aldrig nå-
gon Jussilainen eller hur Hanni? hon smålog
skälmskt mot dottern jag tror inte att han blir
sträng mot sin Naemi.

Det tror jag inte heller, mamma.
Men om hans första fordran ändå skulle

gälla qvinnans underdånighet envisades Ellen.
Jag vet inte, hvilka fordringar Frans kom-

mer att uppställa för mig, men jag hoppas att min
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kärlek skall kunna uppfylla dem svarade den
unga bruden blidt.

Hon är som skapad tili presthustru suc-
kade Ellen, men modern nickade förståelsefullt mot
sin äldsta dotter. Haimi har nog rätt; när man
älskar, blir ingen fordran för stor sade hon.

Jag talade en gång med Wirtanen själf i
detta ämne sade Johannes och frågade, om han
verkligen tog det så mycket omtvistade ordet »qvin-
nan väre sin man underdånig» såsom ett lagbud.

Och hvad svarade han?
Jo, han sade blott: »Kärleken är lagens full-

bordan». Då tycker jag att du, min lilla Ellen,
kan vara lugn för Hanni svarade professorskan
med en fuktig glans i blicken.

Hedvig hade besökt dem en gång sedän sin
återkomst tili staden. Professorskans handtryckning
hade sagt henne att modern egde sin sons förtro-
ende, men där låg ingen förebråelse i hennes vän-
liga ögon, och dock kände Hedvig att hon hade svårt
att återse dem alla. Då hon satt allena om qvällarna,
när hennes bolagist var borta som ofta nog in-
träffade tänkte hon väl med vemod och saknad
tillbaka på fjolårets trefliga aftnar vid lampan i pro-
fessorskans samlingsrum med sin högtläsning och sinä
lifvande intresserika samtal, men hon kände att alit
det där nu tillhörde ett förloradt paradis, hvars
tröskel hennes fot icke mer borde öfverskrida. Och
så stod hon där utanför och längtade efter dess vär-
mande inflytelse, längtade efter de goda makternas
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hägn, under hvilket hon känt sig så lycklig, ooh
erfor med svidande hjärta, att hennes ensamhet kän-
des bittrare än någonsin.

Blott hos sinä kara tanter återfick hon åtmin-
stone för tillfället sitt gamla lefnadsmod, när hon
midt under dagens id stack sig in på ett ryck för
att hamna vid tant Gustafvas blanka kaffepanna,
eller satte hon sig hos tant Sofie vid fönstret och
berättade om dagens vexlande intryck. Mången dyr-
bar lärdom ur de gamlas rika erfarenhet emottog
hon under dessa besök, och aldrig gick Hedvig utan
att sända en blick af tacksamhet upp tili de två fönst-
ren med hvar sin reflexionsspegel, invid hvilka tan-
terna hade sin plats i de beqväma länstolarna. Väl-
signelse öfver de goda gamla hviskade hon ofta
med darrande läppar. Hon behöfde värmen af
deras kärlek för att ej förstelna i världens isiga luft,
för att bibehålla åtminstone en liten varm fläck i
sitt hjärta men Johannes Böhm följde aldrig mer
med för att få höra »klosterklockorna».

Arbetet måste blifva hennes tillflykt, tänkte
Hedvig, det hade ju så mången gång förut värit
henne en god hjälpare, och så grep hon sig an som
förr med god vilja och fast beslutsamhet. Sin lilla
skyddsling från den föregående vintern hade hon
icke heller glömt. Han hade längesedan kömmit ut
från sjukhuset som obotlig och framsläpat en eländig
sommar i ett fuktigt källarrum, där hvarken soi eller
luft hade tillträde. Då Hedvig uppsökte honom i det
fattiga hemmet, var hans tillstånd bedröfligt. Fadern
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tycktes vara benägen för starka drycker och styfmo-
dern en rå, känslolös qvinna betraktade den
arme krymplingen blott som en onyttig börda, en
drönare, som skulle dela det förut knappa brödet
med hennes egen uppväxande afföda. Hedvig kände
att qvinnan ogärna såg hennes besök, men hjärtat
drog henne åter och åter tillbaka tili gossens sjuk-
bädd, där hon kunde skänka mången liten lindring
under plågorna, på samma gång redan blotta när-
varon af hennes personlighet i det torftiga rummet
tycktes sprida däröfver ett nytt ljus i krymplingens
ögon. Den slående kontrasten mellan hennes egen
helsa och lifskraft och barnets bräckliga gestalt ut-
gjorde ock en för hvarje gång alltmera gripande pre-
dikan, och ofta gick hon från det usla kyffet tili sin
verksamma arbetsdag med en kansia af varm tack-
samhet och ett outsägligt medlidande för den jäm-
mer som uppfyllde jorden.

En afton vandrade Hedvig så försjunken i djupa
tankar. Hon hade nyss besökt sin patient och fun-
nit honom sämre än någonsin, full af plågor, öppna
sår af det långvariga liggandet och utan ro natt och
dag. Skulle ej befrielsen en gång komma tili denne
fängslade varelse hon kände sig knotande, nastan
upprorisk. Plötsligt hörde hon en röst tätt invid
sig: God afton, fröken Borg! Hedvig spratt
tili, det var Johannes Böhm.

God afton, herr magister, hur kunde ni
kanna igen mig i skymningen?
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På ert egendomliga sätt att bära hufvudet
svarade han det är så alldeles eget för er.

Är det hon hittade inte på något annat
än detta fadda svar. De hade ej träffats på hela
hösten. Hedvig hade riktigt undvikit att gå tili Böhms

när hon ibland besökte dem de tider hon visste
att Johannes brukade vara hemma. Nu var hon
glad att mörkret hjälpte henne att dölja den förlä-
genhet hon erfor i hans närvaro.

Ni kommer så säilän numera tili vårt hem
sade han plötsligt. Hedvig teg.

Jag har så mycket önskat att få råka er,
fröken Borg, jag ville säga, jag menar att om det
är af hänsyn tili mig, af vänlig finkänslighet för min
skull, så skall ni inte hädanefter blifva borta och
låta mamma och syskonen undvara nöjet att se er.
Vi skulle ju förblifva vänner - - så voro edra egna
ord viii inte fröken lofva mig att komma som
förr?

Efter ni ber mig därom, herr magister, jag
måste tilistä att jag nog saknat er alla och längtat
efter de gamla goda tiderna.

Så må de då gry upp igen sade han
vänligt skall fröken gå hem?

Ja, jag har värit hos min siste patient för
dagen hon kände sig plötsligt utomordentligt med-
delsam kommer magistern kanske ihåg att jag i
fjol hade en liten skyddsling, en puckelryggig gosse?
Han håller nu på att dö och har svåra plågor. Det
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är ju alldeles ofattligt, huru mycket ett barn kan ut-
stå, innan lifvet slocknar!

De hafva en mansålders lifskraft att nöta
ut inom en alltför kort tidrymd, tänker jag. Vili
fröken inte beskrifva något närmare om gossens
sjukdom, kanske jag kunde vara honom tili någon
nytta?

Hedvig lät ej bedja sig, hennes vanliga sluten-
het var som bortblåst.

Den unge läkaren lyssnade uppmärksamt.
Jag fruktar att där inte är mycket att göra sade
han allvarsamt, när hon slutat men om ni viii
lemna mig adressen, så skall jag titta in tili er pa-
tient ännu i qväll och gifva honom ett rogifvande
pulver tili natten.

Ack ja, hvad det är vänligt af er!
Nej, fröken Borg, ni har orätt man bör

ej berömma någon för att han söker fylla en pligt,
och är det inte särskildt för oss medicinare en pligt
att, när och hvar vi det kunna, bringa lindring åt
de lidande.

Jo, ni har nog rätt, men jag var så tack-
sam på gossens vägnar. Jag gick just här och fun-
derade på att i morgon söka upp någon läkare för
hans skull och så grubblade jag öfver det mensk-
liga lidandet i stort och var rätt upprorisk i mitt
sinne.

Mot menniskorna? sporde Johannes.
Ja och mot en annan också.
Jaså, vår Herre, ja mot Honom upphäf-
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ver sig ju alltid vårt stormande hjärta i första rum-
met.

Om er Gud verkligen är lifvets Upphofsman
och Skapare, är det då inte oförenligt med denna
Hans egenskap, att Han tillåter så mycket ondt, så
många plågor och lidanden sönderslita de arma va-
relserna på jorden både tili kropp och själ! Hed-
vigs röst ljöd djupt upprörd.

O synd, synd, hur bitter du är! För din
skull förbannades jorden, för din skull måste menni-
skorna lida och dö!

Men Guds barmhertighet, det står ju också
mycket därom i bibeln; ser ni, jag har godt minne,
och jag kunde en gång så godt som halfva bibeln
utantill.

— Då minns ni nog också huru Guds kärlek
och barmhertighet har uppenbarat sig för oss
sade den unge mannen högtidligt Kristus har dött
för oss, och i Hans lidande är mensklighetens lidande
försonadt. En Fader straffar icke sinä barn, Han
endast agar dem tili förbättring, och där vi kort-
synta ej kunna se hvilken väg Hans kärlek för oss,
måste vi tro att Han alltid leder oss rätt, om det
går genom soi eller skugga. Nu äro vi framme,
godnatt fröken Borg, jag skall föra helsningar tili er
skyddsling och hoppas kunna förskaffa honom en
lugn natt. Han tog hennes hand och tryckte den
trohjärtadt. Hvad han var olik alla andra unge män
hon mött i lifvet, så enkel och sann alltigenom, ja
så att hans okonstlade öppenhet nastan förbryllat
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henne. Huru som helst så var ju dock nu isen bru-
ten och Hedvig kände sig så underbart lätt om hjär-
tat, då hon denna qväll lade sitt hufvud på kudden.
Goda makter var kristendomen ändå tili slut en
af dem? Var det den som spred ljus och värae
öfver det fattiga menniskolifvet? Då hade hennes
öfvertygelse värit ett irrbloss och hennes lifsåskåd-
ning en lögn. Var det? . . . Var det? . . .

* *

:«:

Hösten hade förgått. Vid jultiden anlände tili
Hedvig ett bref med underrättelse att hennes moster
i den lilla landsortsstaden lifsfarligt insjuknat. Hed-
vig for genast tili henne och vakade under flere
veckor troget vid sjukbädden, där den slagrörda
qvinnan utkämpade sin sista kamp och slutligen
inpå nyåret slocknade såsom lampan, när oljan
är utbrunnen. Trots den likgiltighet, som alltid rådt
i förhållandet mellan moster och systerdotter, erfor
Hedvig dock en känsiä af tomhet, då hon gömt sin
sista anförvant i jordens sköte. Det kändes så be-
synnerligt att hafva ingen annan än sig själf att
sorja för. Nu kunde hon få använda sinä inkom-
ster att betala vidhängande skulder från studieåren,
och sedän skulle väl den där länge drömda planen
om ett eget litet hem blifva en verklighet. Förr
hade det ständigt värit hennes tankars ljufvaste mål,
förr hade hon så gärna byggt luftslott för framtiden,
men nu då denna dröm såg ut att kunna realiseras,
hade den likasom förlorat något af sin tjusning.
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Hedvig var visserligen nöjd med sitt oberoende
och sin nuvarande verksamhet, men denna vinter
erfor hon en så obeskriflig kansia af vantrefnad i
sitt kalla, dragiga rum, att det fanns ögonblick då
hon tyckte att hon skulle velat förändra sitt öde när
och hur som helst. Nasta minut kunde hon visser-
ligen förakta sig själf för en sadan tanke, men när
Hellman följande dag åter mötte henne, som han
dagligen brukade, slog hennes hjärta ofrivilligt en
smula oroligare, och de dåraktiga tankarna kommo
tillbaka med ny styrka. Hon hade ofta värit i till-
fälle att råka doktor Hellman under hösten. Han
sökte tydligen efter hvarje möjlighet att få vara till-
sammans med Hedvig, och hon kunde ej finna något
lämpligt skäl att undvika honom, äfven om hon ej
själf mången gång funnit en ersättning i hans säll-
skap, då hon ej ville uppsöka sinä gamla vänner.

Trots det vänliga närmandet från Johannes
Böhms sida kunde Hedvig ej kanna sig lika otvun-
gen som förr hos familjen, om hon också då och
då kom och helsade på, men efter hennes hemkomst
på nyåret blef det annorlunda.

En eftermiddag, då Hedvig inträdde i det tref-
liga samlingsrummet, var professorskan ensam.
Hjärtligt välkommen, min vän sade den moder-
liga frun - - jag har riktigt längtat efter att få tala
med dig, och nu är det just ett så lämpligt tillfälle.

Fru Böhm hade mycket på hjärtat. Hannis
fästman, som nyligen blifvit prestvigd, hade just fått
sin ordination tili pastorsadjunkt i en socken långt
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inåt Östra Finland, och tili våren skulle deras bröl-
lop stå. Nu var det tusen funderingar med utstyr-
seln och uppköp af både ylle och linne, filtar och
bolstervar, och Hedvig måste gifva goda råd och
komma och hjälpa dem att väljä.

Sedän fortfor professorskan är jag
så bekymrad för Ellen; hon har alls ingen aptit, är
sömnlös och nervös tili yttersta grad, så att minsta
ljud pinar henne. Johannes förmådde henne att sluta
på ritskolan, men nu går hon här och sörjer öfver
sin onyttiga tillvaro, så att jag är alldeles rådlös.
Vet du, hvad hon för närvarande håller på med, jo
hon går här i gården hos en sömmerska för att
hjälpa syflickorna med att arbeta för dem, utan er-
sättning förstås. Tänk dig Ellen, som aldrig i hem-
met sytt ett enda plagg åt sig själf, naturligtvis kan
sömmerskan inte vara nöjd med ett sådant biträde.
I går kom hon så belåten hem och berättade att
hon kantat en kjolfåll, men så illa att bandet snörpte,
och i dag gick hon dit igen för att sprätta upp det.
Ser du, Ellen har kastat sig öfver Tolstojs skrif-
ter i vinter, och det är nu hans läror hon försöker
efterfölja.

Hedvig nickade: Hvad menar tant därom?
Åh, jag tycker att själfva hufvudtanken är

storslagen, men jag ser ej klart, huru vi skulle kunna
realisera den professorskan såg tankfull framför
sig såsom Ellen nu försöker, blir det knappast
möjligt, men från min ståndpunkt som kristen ön-
skar jag att vi hvar och en i vår mån måtte sträfva



172

efter att uppfylla vår store Mästares yppersta bud
Kåre bröder, ålsken hvarandra. I denna äkta
brödrakärlek ligger alit annat inneslutet.

Hedvig strök smeksamt öfver den fina handen
som låtit arbetet hvila för ett ögonblick. Hos dig,
lilla tant, får man alltid goda tankar, en ljusare och
bättre syn på lifvet sade hon blidt.

Ja, mamma har så märkvärdiga glasögon
Hedvig såg förvånad upp, Johannes hade tyst in-

trädt och besvarade med ett vackert leende hennes
blick icke sant, fröken Borg, man skulle ibland
gärna vilja lana dem ?

För mig skulle de åtminstone ofta vara be-
höfliga svarade Hedvig leende jag har nog
fått en liten skärfva af Andersens trollspegel i minä
ögon, därför ser jag ibland lifvet så i svart.

Vi talade om Ellen sade modern hon
är en sadan egendomlig varelse. Tusende nya ideer
arbeta ständigt i hennes hjärna, det jäser och bru-
sar af tankar, som inbördes förbrylla hvarandra
jag har aldrig kunnat uppfostra henne tili att se lif-
vet sundt, såsom tili exempel Hanni gör det.

Anlagen äro lika motsatta som naturerna
svarade Hedvig men oändligen rikt begåfvad

är Ellen, säkert kommer hennes intelligens ännu att
blifva verksam tili nästans tjenst, blott hennes helsa
kunde återvinnas.

Ja, den gör mig mycket bekymmer sade
Johannes senaste vinter begagnade hon gymnastik
och fann sig rätt bra däraf, men i år har jag ej
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fått henne därtill. Huru vore det, om fröken skulle
taga henne om hand?

Mer än gärna, om blott Ellen själf går in
på saken.

Det tror jag nog.
Då skall jag göra mig ledig en halftimme

om morgnarna sade Hedvig, som i hast gjorde
ett öfverslag af sin upptagna tid, och sålunda kom
det sig att hon åter för några månader framåt blef
en daglig gäst i det Böhmska hemmet. Hon kom,
såsom hon själf föreslagit, på morgonen och drack
vanligen en kopp kaffe i den hemtrefliga matsalen
med professorskan, innan hon började dagens öfriga
värf. Hon tyckte äfven att hon gärna kunde unna
sig det nöjet att stanna qvar en stund, då Johannes
numera föreföll så fullkomligt obesvärad i hennes
sällskap. Hans »fantasi» för henne, som Hedvig i sitt
sinne benämnde det, var synbarligen förbi, men så
fullt af motsägelser är det menskliga hjärtat, att
denna öfvertygelse ingaf henne en känsiä af nastan
bitter missräkning. Om en Johannes Böhm kunde
glömma, hvad värde hade då kärleken?

Hon var denna tid ofta ute i doktor Hellmans
sällskap, och alit som dagarna gingo, blef det för
Hedvig alit vissare att en förklaring dem emellan
snart skulle komma att ega rum. Hon försökte
också tanka på, huru hon skulle möta den, hvilka
känslor den skulle väcka inom henne, men hon kom
aldrig tili någon visshet i fråga om sitt eget tillstånd,
och så när själfva »katastrofen», som Ellen skulle
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sagt, helt plötsligt inträffade, stod hon där svarslös
och bad att få tanka öfver hans ord tills »i morgon».

Den natten sof Hedvig icke mycket. Hon tänkte
på sitt fattiga förflutna lif, på sin ensamhet denna
långa kuina vinter nu skulle alit det där kunna
vara förbi; i morgon redan skulle en ny framtid
öppna sig för henne, det var bara att sträcka ut
handen efter den.

*

*

Det var bedröfligt hos Böhms denna morgon.
Professorskan låg i sin svåra hufvudvärk, Eliel hade
skadat sitt finger och Ellen bedyrade att hon inte
sofvit en blund på hela natten, medan Hanni som
blef ropad hit och dit förgäfves bemödade sig att få
afslutadt ett bref tili sin fästman.

Hedvig kom som en räddande engel. Hon pra-
tade Ellen glad och lade omslag på professorskans
hufvud; hon skickade också Hanni att affärda sitt
bref och förband Eliels sjuka finger, så att han helt
modig kunde begifva sig tili skolan.

Din närvaro kändes som en lifgifvande flägt,
käraste Hedvig sade professorskan och tryckte varmt
hennes hand kaffet väntar på dig i matsalen, du
måste nödvändigt dricka en kopp, innan du ånyo
går ut i morgondimman.

Tant tröttnar då aldrig i sin omtänksamhet
för andra tili och med en hufvudvärksdag som denna

Hedvig böjde sig ned för att jämka kudden tili
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rätta, och när hon såg det kara moderliga anletet
nu så blekt på den hvita dynan erfor hon

plötsligt en oemotståndlig lust att hos denna goda
vän få nedlägga sitt förtroende, för henne få bikta
alit, som nu var så dunkelt och ovisst i hennes
sinne. Aldrig hade hon så känt förlusten af en
moders råd, en moders kärlek; men hon betvang
sinä känslor och gick med en ohörbar suck in i mat-
salen.

Det stora hemtrefliga rummet såg dubbelt så
behagligt ut som vanligt denna disiga morgon med
sin flammande brasa och den blanka kopparkannan
på det prydliga frukostbordet, där en stor nyss ut-
slagen hyacint intog hedersplatsen. Pendylen ofvan-
för soffan pickade muntert, och vid fönstret satt Jo-
hannes med dagens tidning.

Han reste sig genast vid Hedvigs inträde och
helsade ett vänligt godmorgon. Jag ber att i egen-
skap af värdinnans ställföreträdare få servera fröken
kaffe sade han gladt och grep efter kannan.

Hedvig hade såsom familjemedlemmarna själfva
en egen »munkopp» som det hette, en liten vacker
ljusblå med guldkanter, som professorskan skänkt
henne första dagen hon kom tili dem, och denna
kopp begagnade hon ännu fortfarande vid sinä besök
hos Böhms. Den stod också nu där helt inbjudande,
men invid koppen upptäckte Hedvigs blick en liten
bukett violer, hvilkas ljufva doft slog henne tili mö-
tes. Hvad betyder detta? Hon såg halft skygg,
halft undrande på den unge värden.
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Blott att jag lyckats komma öfver de första
violerna i blomsterhandeln här nere de äro ju
frökens älsklingsblommor, jag kom ihåg det genast,
då jag såg dem.

Hedvig begrof sitt ansigte i buketten, därpå
räckte hon honom handen öfver bordet och tackade
med en strålande blick. Hon tyckte att hon aldrig
blifvit så glad öfver någon gåfva som hon i denna
stund var det, då hon såg på violerna och gång på
gång höjde dem upp tili sig, medan den unge man-
nen midt emot nastan förundrad betraktade henne.

Jag var i går hos vår lilla skyddsling
sade Johannes, under det Hedvig tömde sin kopp
underbart huru lifsgnistan suttit qvar, men nu tror
jag den kommer att slockna endera af dagarna.

Hvad det vore godt, tack för edra omsor-
ger! Gossen är alldeles förtjust i sin gode doktor

sade hon hjärtligt jag måste gå och titta på
honom innan qvällen.

Ja, kanske kommer dödsengeln i natt
svarade han.

Hedvig sköt sin toma kopp ifrån sig. Nu
skall jag åstad igen, farväl och tusen tusen tack för
edra blommor; ni anar inte huru stort behof jag
just nu hade af en vänlighet.

Johannes hann ej svara, innan hon redan
var borta, och han såg efter henne med en for-
skande blick i dag var det något särskildt hos
Hedvig, som han ej förstod.

Dimman låg tung öfver staden, men då hon
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raskt skyndade framåt, tyckte Hedvig att det klar-
nade rundt omkring henne. När hon kom hem och
satte buketten som hon omsorgsfullt skyddat un-
der kappan i vatten, böjde hon sig ned och vid-
rörde blommorna med sinä friska läppar, sedän bröt
hon en stjälk och gömde den lilla doftande violen
vid sitt bröst. Hon kände det som om hon efter
att hafva famlat i tvekan och mörker med ens blif-
vit klarseende, och i denna sinnesstämning skref hon
tili doktor Hellman och gaf honom korgen.

Dagen därpå var konversationen vid familjen
Böhms middagsbord ovanligt liflig. Aina, som alltid
koni hem fullproppad med nyheter från staden, visste
att berätta om flere förlofningar, och tili slut hette
det: Det bästa tili sist, min allra största nyhet
rör ja gissa nu hvem, Ellen!

Nej, nej, jag kan ej, berätta nu bara hvad
du vet hvad har du hört, säg?

Jo, att Hedvig Borg skall vara förlofvad
med doktor Hellman. Folk säger att han friat på
lotteriet i förgår och sett så underligt konsternerad
ut hela qvällen.

Axel Hellman Ellen rusade upp det
kan inte vara sant, Hedvig kan inte ha kastat bort
sig åt honom!

Eget att hon ej talade om det här i morgse
sade Hanni.

12
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Jag tror inte på den där historien, innan
jag hör den bekräftas af Hedvigs egna läppar ut-
brast Ellen åter; hon var alldeles utom sig.

Ja, men doktor Hellman är bra vacker och
ståtlig menade Aina.

Nej, nej, Hedvig är mycket för god för
honom. Det får, det kan inte vara sant!

Jag hörde det också i dag ute i staden
sade Johannes. Moderns hjärta krymptes samman
af smärta; nu visste hon, hvarför sonen sett så märk-
värdigt blek och förstämd ut, då hon mötte honom
vid hans hemkomst före middagen. Hon beslöt att
genast tala vid honom, när de ätit, men trotjena-
rinnan Mari qvarhöll henne i matsalen, sedän de
öfriga stigit upp från bordet, i och för någon huslig
angelägenhet, och då hon kom in, hade Johannes
gått.

Stackars min gosse tänkte hon han
har sökt ensamheten i det fria för att kampa ut en
sista strid med sinä upproriska känslor och hon
hade rätt. Johannes gick med stormsteg gatan ut-
före och sedän alit vidare och vidare i den friska
eftermiddagsluften, som svalkande berörde hans heta
kinder. Oafbrutet tänkte han blott en och samma
tanke: Hon var redan hans den där morgonen,
då jag gaf henne violerna och hela hennes ge-
stalt steg plötsligt så lefvande för hans inre syn,
såsom han sett henne då med de klara, strålande
ögonen, den friska hyn och de fina svällande läpparna,
och så tänkte han på, huru Axel Hellman såg henne.
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Flan kände ju så väl den glade karaktärslöse kam-
raten, det tycktes honom i denna stund mer än bit
tert, att just han skulle vinna Hedvig.

Annu längre gick han, bort genom Brunnspar-
kens ödsliga gångar och upp tili vallarna, där raan
långt bortom den gråaktiga strandisen skönjde haf-
vets blå rand. Lange stod han där och stirrade
mot den glänsande strimman. Solen låg inbäddad i
moln, men genom den kyliga luften gick likväl så-
som en förkänsla af vår, och björkarna på sluttnin-
gen skimrade i brunrödt mot snöfläckarna, som ännu
lågo qvar i skuggan.

Vår! Han tryckte handen mot bröstet vår
det betydde ju hopp, men i denna stund slog

hjärtat tungt och långsamt inom honom. När skulle
hoppets stjärna genombryta de mörka moln, som nu
skymde hans himmel? Ater såg han mot den blå ran-
den; där långt borta, där vågorna redan löst sitt fängsel,
låg framtiden. Han skulle resa, se lifvet och arbeta, och
i detta arbete för andra, för den lidande menskligheten,
representerad af sjuka barn, såg han plötsligt såsom
genom ett synglas i fjärran hoppets blå rand. Han
drog ett djupt andetag, strök sig öfver pannan och
vände så tyst och lugn tillbaka tili staden. På hem-
vägen kom kan ihåg den lille puckelryggige gossen,
som trots hans förmodan ännu kämpade sin lång-
variga dödskamp. Han tog vägen tili det ruskiga
hemmet på Rödbergen, och när han trädde in i sjuk-
rummet, satt Hedvig vid barnets bädd. Rundtom-
kring rådde vantrefnad och osnygghet. Husfadern
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sof roset af sig på en rankit? säng, och vid kakel-
ugnen, där några våta vedpinnar låtsade föreställa
en brasa, stojade tre barn kring den vresiga modern,
som med buller och bång skurade en sotig panna.
Endast i det aflägsna hörnet, där den döende gossen
hade sitt usla läger, var det stilla och harmoniskt.
Hedvigs smärta gestalt i den mörka vårkappan af-
tecknade sig djärft kontrasterande raot omgifningen,
och hennes rosiga ansigte, som kärleksfullt böjde sig
ned mot krymplingen, lyste upp hela den dystra taf-
lan tyckte Johannes. Gossens fingrar hade kramp-
aktigt slutit sig kring hennes hand och blicken i
hans ögon var slocknad. Han såg ej mer sin vän
doktbrn, som sakta ställt sig vid hufvudgärden, men
med hela den sista styrkan af sin barnsliga tillgif-
venhet smog han hängifvet intill den som skänkt
hans fattiga lif dess enda solsken. Gå inte bort,
fröken!

Nej, var lugn, barn, jag går ej, förrän du
somnat.

Några ögonblick ännu sågo Hedvig och den
unge läkaren orörliga på den lilla kämpande värei-
sen sedän sträckte han plötsligt ut sig, fingrarna
släppte sitt tag och ögonlocken föllo igen. Johannes
böjde sig fram och lade lätt sin hand på barnets
hjärta det slog icke mer. Gud ske lof, nu har
bojan brustit sade han högtidligt.

Hedvig slätade kudden jämn under det stackars
oformliga hufvudet, sedän tog hon sin näsduk och
höljde öfver gossens stelnade anlete. Johannes stack
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en sedel i moderns hand för begrafningskostnaderna.
Därpå lemnade de tillsammans rummet, där döden
hade gjort ett slut på deras trofasta samaritertjenst.

Da Hedvig följande morgon koni för att gifva
Ellen massage, utbrast den unga fliekan, så fort hon
trädde in genom dörren: Du är ju förlofvad, Hed-
vig, disputera ej, hela staden talar redan därom, men
jag vet sannerligen ej, hvem af er jag skall gratulera,
dig eller Axel Hellman.

Hedvig rodnade. Hvad är det du pratar för
dumheter?

Åh, du blir ju röd som en ros, men nekar
i alla fall, det skall således vara en hemlighet tili
och med för dina närmaste vänner. Det hade jag
ändå icke trott dig om, Hedvig! Ellen var obarm-
hertigt enträgen och så nervös, att alla Hedvigs mot-
sägelser och försäkringar blott tycktes tjena tili
att befästa henne i hennes förutfattade mening.
Hedvig kimde omöjligen öfvertyga henne och inbil-
lade sig att tili och med professorskan och de öf-
riga bemötte henne litet kyligare än vanligt, antingen
detta sedän berodde på att de ogillade hennes före-
gifna förlofning eller kände sig sårade af hennes
brist på uppriktighet eller på bägge i förening.

Några dagar senare sammanträffade hon med
Johannes Böhm på kyrkogården, da den lille krymp-
lingens stoft öfverlemnades åt jorden. Hedvig var
djupt upprörd. Hon tänkte på detta fattiga lif där
i den torftiga kistan, som nu sänktes i den svarta
mullen utan en blomma eller en saknadens tår.
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Fanns det verkligen ingenting på andra sidan, så
var detta armod i lifvet och i döden, denna stackars
plågade tillvara blott ett enda skriande rop mot
Guds rättvisa.

Hon såg upp. Grafven var så mörk och dy-
ster, men himlen så underbart hög och ljus; hela
naturen andades lif och vår, och där uppe i det blå
svingade sig en lärka jnblande mot skyn. Lyckliga
lilla fågel, den hade vingar att höja sig fritt mot
oändligheten, hvarför skulle då icke den qvalda men-
niskoanden? . . .

Jesus säger: Jag är uppståndelsen och
lifvet ljöd prestens högtidliga stämma, och långt
öfver de otaliga grafvarna i de dödas tysta stad
tycktes det glada budskapet breda sig i alit vidare
och vidare kretsar, medan den lilla fågeln där uppe
på sitt sätt predikade uppståndelsens evangelium för
den nyvaknade naturen från vinter tili vår, genom
död tili lif.

Hedvig och Johannes följdes tysta at tili sta-
den, båda gripna af det nyss skeddas enkla högtid-
lighet. När de åter talade, var det om likgiltiga
ämnen, och Hedvig tyckte att hennes följeslagare
föreföll en liten smula stelare och mera främmande
än förr; då kom hon plötsligt ihåg den odrägliga
förlofningshistorien. Det var nog den som återspeg-
lades i den unge doktorns reserverade väsende
han hade kanske också känt sig besviken af hennes
brist på förtroende, då han en gång räckt henne
handen tili trofast vänskap. Lugn och oberörd såg
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han eljes ut, det kunde hon trösta sig med. Johan-
nes var nog inte afundsjuk på att kamraten vunnit
försteget, tänkte hon med en oförklarlig känsiä af
missräkning. Lifvet låg med ens helt grått framför
henne i det strålande vårsolskenet, och hon kände
sig mot vanligheten trött.

Ja, det var icke blott den dagen hon erfor en
sadan känsiä. Denna trötthet och brist på energi
spred sig tvärtom dag efter dag alit tyngre öfver
henne, och hon måste med uppbjudande af hela sin
viljekraft kasta sig öfver arbetet och gå på från
morgon tili qväll utan rast eller ro för att siippa
tanka och kunna sofva om nätterna. Hon kände en
oafvislig längtan att undvika bekanta ansigten, främst
Axel Hellman, som fortfor att sända henne böcker
och blommor och visa en uppmärksamhet, som snart
blef henne förhatlig och som blott tjenade tili att
underhålla tanken på en förbindelse dem emellan.
Hon hade redan tröttnat att neka tili allas frågor,
folk finge nu tro hvad de ville. .

Ellen hade lyckligtvis rest med Aina och hen-
nes syster tili prestgården öfver påsken, som detta
år inföll sent. Det var en riktig lättnad för Hedvig
att icke behöfva gå tili Böhms på en tid, och så
begrafde hon sig i sitt arbete med en outtröttlighet,
som blott hennes starka konstitution kunde stå ut
med i längden. Det var som om hon med denna
yttre sysselsättning velat qväfva alit inre lif. Hon
brydde sig ej ens om att läsa dessa veckor och var
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bäst belåten, om hon kunde somna af trötthet, då
hon lade hufvudet på kudden om aftnarna.

Nu gör du riktigt skäl för epitetet »arbets-
träl», som jag brukade gifva dig förr i tiden sade
Ellen en dag, när de efter hennes återkomst möttes
på gatan hvarför skall du gå på så där oförnuf-
tigt? Tänk på Hellman och framtiden!

Jag betalar minä ungkarlsskulder Hed-
vigs röst ljöd bitter.

Åh, din Hellman är ju rik och han lär ju
vänta på sin utnämning tili kommunalläkare i T-järvi

det är väl där ni skola sätta bo, förmodar jag.
Hedvig höjde trotsigt sitt hufvud. Ellen, du

har sarat mig sade hon med blossande kinder
jag tror att ni alla vilja drifva mig tili att taga

denne man.
Hedvig, Hedvig! Ellen grep henne hårdt

om armen. Förlåt mig för Guds skull, jag vet att
jag värit stygg mot dig i mitt hjärta denna tid, men
om du visste, hu.ru jag lidit vid tanken på din för-
ening med— honom. Jag vet inte hvad jagville gifva,
om du verkligen vore fri.

Lilla toka Hedvigs ljufva röst ljöd äter
blid. Ellen skakade på hufvudet, riktigt öfver-
tygad var hon ej ännu, men i sitt hjärta beslöt hon
att tiga och icke mer upptaga ämnet, förrän Hedvig
själf talade. Hon hade sarat sin beundrade vän,
henne som hon egnat sitt entusiastiska sinnes var-
maste hängifvenhet, och det kunde Ellens godhjär-
tenhet icke så lätt förglömma.

* *

*
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Och nu var den länge väntade, efterlängtade
våren kommen på fullt allvar med strålande soi och
ljumma vindar, med nyfödd grönska och knoppande
björkar. Den myllrande mängden på hufvudstadens
gator tycktes ifrigare än någonsin skynda mot något
fjärran vinkande mål. Alla hade brådtom, och själfva
luften andades någonting förväntansfullt, tyckte Hed-
vig, da hon en vacker majmorgon begaf sig tili
Böhms. Där var hela huset i rörelse. Hannis bröllop
skulle ega rum efter några dagar, alla händer voro
verksamma, och Ellen kastade sig i hennes armar
utropande: Jag skall resa tili Paris, jag skall
följa med Johannes, jag skall se världen!

Modern såg småleende npp från sitt arbete.
Ja, vi hafva beslutat att lata Ellen resa, Johannes
tror att det skall göra hennes helsa godt sade
hon. Hedvig nickade.

De skola gå ombord Hannis bröllopsdag på
qvällen, och nu ha vi så mycket som borde uträttas
innan dess, att jag är alldeles hufvudyr.

Lugna sig, lilla tant, om minä två händer
kunna vara tili någon nytta, ställer jag mig helt och
hållet tili tants tjenst dessa dagar förklarade Hed-
vig glädtigt.

Det var ett godt löfte professorskan såg
riktigt lättad ut och Hedvig höll ord. Det var hon
som packade reskoffertarna och satte sista stygnen
på Hannis bruddrägt, hon som studerade reserouterna
med Ellen och band brudens krans. Öfverallt hvar
det blott behöfdes en handräckning var Hedvig ge-
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nast tillreds, och hennes flinka fingrar uträttade »fast
otroliga» saker, som Ellen sade, inom denna korta
tidrymd. Och så stod Hannis bröllop en vacker maj-
dag med lifvande solglans och vårblomsdoft. Hedvig
hade klädt den ljusa salongen med gröna växter,
och vårvinden från de öppna fönstren smekte bru-
dens ungdomsfriska kind, då presten läste kyrkans
välsignelse öfver de två, som inför Gud svuro hvar-
andra tro och kärlek i lust och nöd.

Tårar och leenden, vemod och fröjd och tu-
sende lyckönskningar ur kärleksfulla hjärtan det
var Hannis minne af hennes högtidsdag, då hon vid
sin makes sida ilade österut mot en okänd framtid,
skimrande af solljus och lycka, men de öfriga vände
tillbaka. hem och kände med saknad att en plats vid
härden hädanefter skulle stå tom.

Professorskan gick omkring med förgråtna ögon
och darrande läppar. Alla minä barn utom Eliel
resa ifrån mig sade hon det är första gången
jag skiljes från dem, och mitt hjärta kännes så tungt;
bra enslig blir nog också vår sommar ute på Lin-
tula.

Jag hade tänkt bedja att få följa med tant
dit bort sade Hedvig, som på professorskans en-
trägna bön följt dem hem för att dricka te med de
resande. Jag tror att jag kunde hafva godt af
några månaders absolut hvila tili kropp och själ i
landtlig stillhet.

Ja, Md och ro och frisk saltsjöluft, det har
vårt kara sommarhem att bjuda på sade profes-
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sorskan och tryckte hjärtligt Hedvigs hand vi
skola nog få det godt tillsammans, min flicka, hop-
pas jag.

Då är jag lugn för mamma menade
Ellen, och Eliel började genast parlamentera om att
få sällskap på fiskefärderna om morgnarna.

Tebordet hade nu för sista gången förenat dem
alla, sedän blef det uppbrott, ty enhvar hade ännu
ett och annat att ombesörja före afresan. Hedvig
gick in i salongen, som ännu stod smyckad med
blommor och blad, och det tycktes, som om något
af förmiddagens högtidsstämning ännu hvilat öfver
det stora rummet, hvars fönster åter stodo öppna i
den ljumma vårqvällen. Hon ställde sig vid ett af
dem och stödde armarna mot fönsterposten. Hon
kände sig återigen så trött, att hon slöt ögonen och
drog en lätt suck; då hon ånyo öppnade dem, stod
Johannes bredvid henne.

Jag ville komma och tacka fröken för att
ni blir hos mamma i sommar sade han.

Åh, det är snarare jag som har skäl att
vara tacksam för en behaglig fristad under ferierna

svarade hon gladt.
Jag jag vågade aldrig hoppas på ett så-

dant beslut, Hellman har ju fått sin utnämning, och
han lemnar Helsingfors denna vecka. Johannes
drog tungt efter andan, som om det kostat honom
möda att få fram orden.

Ja, han reser, och jag hoppas att han mätte
bli nöjd med sin nya vistelseort och gifta sig med
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en bra flicka och alit det där . . . sade Hedvig
med blossande kinder och häftigt klappande hjärta.

Den unge mannen såg bestört på henne.
Hvad hvad betyder detta? stammade han.

Det betyder att ni och alla andra med för
resten gått och idislat ett osant rykte svarade
hon nervöst för mig ma doktor Hellman gärna
resa ali världens väg, jag är fri och gär hvart jag
behagar. Hon andades häftigt sedän vände hon
sig plötsligt om och smälog mot, Johannes. För-
låt att jag förifrade mig sade hon på sitt vin-
nande sätt jag tror att jag värit litet gramse på
er allesamman för den här historiens skull och för
er misstanke att jag inte hade förtroende tili er vän-
skap, men nu ser ni det själf jag hade ingen
hemlighet att berätta.

Johannes strök sig öfver pannan, som om han
ville befria både tankar och ögon från ett förvillande
täckelse.

Det skall blifva så skönt att få komma ut
tili landet sade Hedvig och såg bort öfver ham-
nens lugna vattenspegel ni vet inte, huru trött
jag känt mig hela våren äfven tili min andliga men-
niska. Det är alit sä oklart inom mig, men jag har
en svag förhoppning att det skall dagas för min inre
syn. Minns ni alla minä tvifvel? Nu längtar jag
efter ett fäste och det är er jag har att tacka där-
för. Ni har dragit minä mörka tankar fram i ljuset,
ni har försökt lära mig att anden har vingar, och
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jag börjar nu ana, där jag förr tviflat. Det glä-
der mig innerligt.

Hon räckte honom handen med en vacker blick.
Ni har värit så god mot mig, mottag min varma,

innerliga tacksamhet!
O Hedvig den unge mannens röst skälfde

af rörelse bjud inte smulor åt den som hungrar
efter bröd! Jag ville offra mitt lif för din lycka,
och du låter mig aldrig blifva någonting mer för
dig!

Vi skola lemna bort ordet aldrig sade
Hedvig sakta.

Således i framtiden! Johannes fasthöll
båda hennes händer och försökte blicka in under de
sänkta ögonloeken. Hvarför i framtiden, hvarför
icke nu, nu genast i detta flyende ögonblick?
bad han upprörd. Det nasta tillhör oss icke
mer.

Hedvig stod tveksam. Hon visste att hon höll
honom af hjärtat kär, den känslan hade kömmit så
småningom och blifvit henne klar först den där mor-
gonen, då han gaf henne violbuketten, men den
gamla själftilliten var bruten. Nej, nej sade
hon brådskande jag skulle icke kunna kanna mig
trygg för er lycka, den är mig alltför dyrbar. Låt
de goda makterna först vinna seger i mitthjärta!

Jag behöfver inte vänta svarade han
lugnt, men med strålande ögon i oron som man
hyser för en annans sällhet döljer sig den äkta, oför-
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falskade kärleken. Jag viii inte hafva något bättre
bevis på att du älskar mig, Hedvig!

Han lade lätt sin arm kring den smärta ge-
stalten och drog henne intill sig. Gud ske lof att
jag får taga denna visshet med dit bort sade han

att vi funno hvarandra om ock i afskedsstunden,
men nu kommer skilsmässan.

»I Herrans råd bestämdt det är» Hed-
vig såg upp med en fuktig glans i sinä vackra grå
ögon.

Du har rätt, min älskade svarade han
och kysste innerligt de friska röda läpparna vi
vilja lefva i hoppet auf wiedersehen!

Det var lif och rörelse nere vid kajen den
milda våraftonen. En af de stora Lybeck-båtarna
stod färdig att afgå, och talrika grupper af passa-
gerare hade samlat sig på öfre däcket för att vinka
ett sista farväl tili vänner på stranden.

Där står Johannes ropade Eliel och
svängde sin mössa ser inte mamma honom, och
där är Ellen också strax tili höger.

Jo, nu ser jag professorskan som tungt
stödde sig på Hedvigs arm vinkade åt dem med sin
näsduk. Johannes kom fram och såg på de båda
med en uttrycksfull blick, som tycktes vilja säga:
Det skall vara mig så ljuft att veta, att de två som
jag älskar högst i lifvet stå hvarandra närä, då jag
är borta.
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Jag har gifvit dig tili afskedsgåfva en ny
dotter, käraste mamma hade han tillhviskat henne,
då han tog farväl älska henne, lilla mor, såsom hon
älskar dig och modern hade tryekt hans hand
med ett löfte i sinä trofasta ögon, som för honom
betydde mera än alla i ord uttalade försäkringar.

Moderns ögon skymdes af tårar. Hon kunde
ej mera urskilja de kara resenärerna, men då Hed-
vig sade henne att brodern skyddande lagt sin arm
kring Ellens skuldror, rörde sig hennes läppar sakta
i en innerlig bön för de älskade barnen.

»Sätt maskinen i gång, herr kapten, sätt
maskinen i gång», sjöng en dubbel qvartett ombord,
medan den jättelika ångaren långsamt satte sig i rö-
relse. Hattar och näsdukar hviftade för sista gån-
gen ett långt farväl, och under sångens hurtiga to-
ner brusade båten åstad öfver hamnens lugnvatten
ut mot Sveaborg.

Professorskan tryckte näsduken mot ögonen.
Vi skola försöka glömma afskedets vemod

och blott tanka på återseendets glädje sade Hed-
vig och lade med en öm tryckning hennes arm fa-
stare i sin.

Tack för att du påminte mig därom, min
kara dotter professorskan såg upp med en vacker
blick åtskilda eller tillsammans äro vi kristne all-
tid förenade i Guds hägn, för oss finnes i grunden
ingen skilsmässa. Är det icke en skön tanke, barn?

Jo, mycket skön, lilla mor sade Hedvig.




