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EN DYRKÖPT LYCKA.

Det är verkligen mycket bedröfligt sade
prostinnan Segerstedt och slog litet mera af den
tjocka grädden i sitt kaffe inte har flickstacka-
ren haft det för godt hittills, men nu är det sju-
faldt värre. Majoren är så stygg och otålig under
sin sjukdom, att det ej kan beskrifvas.

Stackars den dottern inföll prosten och
drog ett djupare bloss ur sin kara pipa.

Ja, nog var det stor skillnad att från hufvud-
stadslifvet komma hit ut tili det eländiga Ljung-
berga.

Dotterns plats var väl i alla fall hos hennes
far!

Puh, en sadan far prostinnan sköt för-
aktligt kaffekoppen ifrån sig den gamle syn-
daren.

Nånå gumma lilla, inte döma!
Förlåt min gubbe, det var icke så illa

ment, men om du bara ville höra på alit hvad
folk säger om hans lif och lefverne med drickande
och svärjande och annat med, så skulle du nog
tanka som jag, att ett sådant hus icke kan kallas
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ett passande hem för en fint uppfostrad flicka
som fröken Olga.

Hon har ju också hittills föga vistats hos
sin far, har jag hört sade den unge possessiona-
ten Ernst Kraftenberg, som var prostinnans
andra och mycket intresserade åhörare.

Nå, för att tala om hvad jag vet började
den goda gumman, som ingenting hellre önskade
än att få utbreda sig öfver det inledda ämnet
så lärer fröken Olga genast efter moderns död
den kvinnan måtte alit vetat af sitt kors här i
världen kömmit tili en tant eller moster, hvad
det nu var. Hon var då bara barnet; sinä sex,
sju år, och där blef hon uppfostrad efter världs-
människornas sed, så ytligt som möjligt. Sedän
gick det som det plär gå med unga skönheter,
hon blef smickrad och bortskämd, karlarna sprungo
efter henne, för att hon var så grann. Men det var
alit öfverdrift, fast jag inte nekar, att hon ser
rätt skaplig ut.

Hon är en härlig varelse! utbrast den
unge landtbrukaren entusiastiskt tänk på
hennes stora, mörka ögon och den vackra gestalten.

Ja, ståtlig är hon ju, men fasligt styf, för
att inte säga högmodig.

Kvinnlig stolthet bästa tant!
Jaså, kanske det skall heta så nuförtiden

skrattade gumman jag förstår mig inte på
det moderna, men för att återgå tili min berät-
telse, så har jag hört, att det tog ett hastigt slut
med flickans triumfer, kusinen ja för det fanns
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en kusin också en ung militär tror jag, de voro*

barndomslekkamrater, och så blefvo de natur-
ligtvis kara i hvarandra.

Herr Kraftenberg hade stödt hufvudet mot
handen och såg tyst ned framför sig.

Det tyckte emellertid inte släkten om
fortsatte prostinnan Olga var ju en utfattig
flicka, och unga herrn satt i skulder upp öfver
öronen, han måste förstås gifta sig tili pengar.
Alltnog, det kom tili obehagliga uppträden, Hie-
kan höh på sitt, den unga glopen tog tillbaka
alla sinä vackra ord och löften, och slutet på visan
blef, att fröken Olga helt oväntadt kom hem tili
sin far. Det var i f joi före påsk, om jag minnes
rätt?

Kraftenberg nickade bekräftande.
Men kara gumma, den där historien låter

ju som en hei roman menade prosten reser-
veradt.

Ja ja, du får tro eller låta bli sade pro-
stinnan litet stött. Jag berättar bara, hvad jag
hört, fast nog var det sannfärdigt folk, som talade
om det. Emellertid är flickan nu där och har det
svårt, man behöfver ju bara tanka på själfva
huset det kråknästet, där hvartenda tak är som
ett såll, när det regnar. Pilströmskan, som ibland
går där och hjälper, sade, att fröken en hei natt
i varas satt uppe klädd i regnkappa och flyttade
sig från ställe tili ställe för att icke bli lungblöt.

Det var sorglustigt prosten smålog och
knackade ur sin pipa, men kring Kraftenbergs
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slutna läppar lägrade sig ett tungt allvar: Det
är majorens egen byggning, som tant vet
sade han ehuru jorden tillhör mig, det var ett
slags arrende på femtio år.

Som du aldrig fått en styfver af inföll
prostinnan. Jag känner tili alltsammans.

Jag har också erbjudit mig att bekosta
reparationen af huset, men fick ett tvärt afslag.

Det kan jag tro, i alla f ali äro rummen
som riktiga röfvarkulor, nedrökta med trasiga
tapeter och omaka möbler. I den omgifningen
är majoren bäst hemma, men nog kan man för-
stå, att det var en skriande kontrast för den fina
flickan och så hushållerskan den häxan.
Stackars fröken Olga!

Jag har haft så illa att vara för hennes
skull den goda gumman såg helt betryckt ut
men hvad skall man göra, inte viii hon komma
ut ibland andra, huru många gånger har hon
värit här? Ibland tänker jag, att hon inte tycker
vi äro goda nog att umgås med, vi enkla lands-
människor, då hon alltid lefvat bland storstads-
folk.

Nu tror jag kara tant tar miste, fröken
Olga blyges kanske snarare öfver sin far.

Nog kunde hon ha skäl tili det åtminstone
nickade prostinnan huh en sadan otäck

gammal gast, han ser minsann ut som om han
kunde skrämma vettet ur folk.

Jag har värit hos majoren ibland, fast
inte ofta sedän fröken kom hem sade den
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unge landtbrukaren. Då han haft något som
skulle ombesörjas i affärsväg har han alltid
skickat bud efter mig.

Och då han behöft lana pengar.
Ja, också det medgaf han.
Du tyckes vara den enda främmande han

tål se anmärkte prosten.
Nå, då vet du kara Ernst, att min beskrif-

ning på Ljungberga både inre och yttre slår in
menade prostinnan.

Kraftenberg smålog lätt: Gubbens eget
rum är nog en riktig håla, tobaksröken tager på
andedräkten, och dammet ligger tumstjockt öfver-
allt. Han rent af berömmer sig af att hvarken
kvast eller borste har tillträde dit in.

Han är ett gammalt original sade
prosten.

Värre än så, min gubbe. Majoren är en
hustyrann som frisk, och som sjuk lär han vara
outhärdlig.

Jag trodde den gamle bussen aldrig kunde
bli sjuk åtminstone har jag inte hört någon-
ting slikt i samband med honom under de gångna
åren.

Han har en gammal skada i foten, som
gör honom ganska orörlig sade Kraftenberg
eljest är hälsan stark, men gubbens sorgliga ovana
att omåttligt inmundiga starka drycker kunde
väl bryta de bästa krafter.

Hvad dottern är djupt beklagansvärd
suckade prostfar.
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Ja det är hon visst nickade prostinnan
och majoren låter inte någon läkare komma,

utan pinar ut dottern tili det yttersta. I går
åkte jag dit för att visa mitt deltagande och
erbjuda hjälp, om det behöfdes, då kom hushåller-
skan den gamla maran ut, neg så skenheligt och
läspade: —Fröken kan inte taga emot, hon sitter
inne hos majoren.

Nå hvad ville jag göra, man kan ju inte
tränga sig på folk heller; för resten lär hon taiat
sanning ändå; gubben lär icke mer lida hushåller-
skan utan ropar jämt och ständigt på fröken
Olga. Pilströmskan sade, att hon är alldeles blek
och utsläpad af den där sjukskötseln både natt
och dag.

Det är ju oförsvarligt Kraftenberg
sprang upp man måste anskaffa en sköterska,
det kan ej vara fröken Olgas dotterliga plikt att
uppoffra sin hälsa på detta sätt.

Prostinnan såg litet hapen på honom:
Jag tänkte nog detsamma som du och

nämnde äfven därom för madammen däruppe,
men hon tog ej saken i öronen tycktes det. Mera
kunde jag ej, så ondt det än gör mig om flickan.

Du har nog en hjälpsam hand och ett
villigt hjärta gumma lilla, fast du har en rörlig
tunga smålog prosten och klappade henne
godmodigt på axeln.

Den unge gästen reste sig för att gå.
Farväl min gosse, vackert väder för plöj-

ningen icke sant?
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Ja visst farbror. I morgon får jag fär-
digt på Wästerby!

Det går alltid raskt undan för dig.
Gamla Regina säger, att det är tomten

han log litet förströdt.
Farväl bästa tant!
Kom snart igen ropade prosten efter

honom.
Han tog den grå filthatten af sitt starkt

krusiga blonda hår och svängde den tili tack,
sedän vände han sig raskt om och gick tili grin-
den, där en vacker brun häst stod i redet fram-
för ett lätt fyrhjuligt åkdon. Han fattade tyg-
larna och svängde sig upp, hästen började genast
springa, men han höll den tillbaka, så att den
föll i skridt.

Körsvennen var tydligen försänkt i djupa
tankar, stundom såg han rätt framför sig, men
blicken i de djupblå ögonen f aste sig icke vid
något särskildt föremål utan irrade tankspridd
omkring, och samma drag af bekymradt allvar
hvilade ännu kring hans af ljust helskägg om-
gifna läppar.

Med sitt blonda hår och den ljusa hyn såg
han betydligt yngre ut, än han i själfva verket
var, ty han närmade sig redan trettiotalet. Plöts-
ligt tycktes han vakna ur sitt grubbel och ryckte
så häftigt åt sig tyglarna, att hästen, ovan som
den var vid ett så omildt tag, tvärt stannade,
just där tvenne vägar korsade hvarandra.

Ett ögonblick tvekade han, sedän vek han
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af tili höger och lät det bruna stoet trafva ett
stycke genom en marig skog, fram tili en moss-
lupen grind på söndriga gångjärn.

Den unge mannen hoppade ned y öppnade
grinden och förde sedän hästen in bland buskarna
på andra sidan, där han band den vid en krokig
gren.

Vägen var säilän körd och därför så godt som
igenvuxen, den ledde förbi några förfallna uthus-
byggnader och en liten åkerlapp, där potatis-
blasten låg och ruttnade, uppsändande en frän
lukt i den disiga höstluften. Uppe på en kai
backe låg det bofälliga boningshuset utsatt för
alla vindar, så grått och ödsligt, att redan dess
blotta åsyn verkade nedstämmande.

Kraftenberg, som var hemma på stället, för-
sökte icke ens ett angrepp på den brunmålade
ytterdörren i husets framsida, utan vek om
hörnet och gick uppför några bristfälliga trapp-
steg rakt in i det mörka, ogästvänliga köket.
Det var för ögonblicket tomt, men någon glän-
tade på dörren tili nasta rum, och strax därefter
inträdde en mager kvinna med skelande ögon
och ett falskt, smilande leende kring den breda
munnen.

Åh kors, herr Kraftenberg! utbrast hon.
God dag madam Åhl, majoren är dålig,

hör jag, kanske får jag gå in och hälsa på honom?
Madammen höjde afvärjande händerna.

Då ber jag att få tala med fröken Olga.
En skakning på hufvudet var enda svaret.
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Men den unga mannen, som trots sitt veka yttre
hade en ovanligt fast karaktär, upprepade med
lugn ihärdighet sin begäran, så att den förargade
hushållerskan tili slut måste gifva efter för hans
önskan.

Hon gick men kom nastan genast tillbaka
helt triumferande och förkunnade, att fröken
icke hade tillfälle att taga emot någon.

Var god och säg henne, att jag har någon-
ting högst angeläget att tala om sade Kraften-
berg och lutade sig med orubbad beslutsamhet
mot spiselkransen.

Madammen var tvungen att gnisslande af
harm begifva sig åstad för andra gången, och
resultatet blef, att hon vid återkomsten mot-
villigt öppnade för honom dörren tili en så godt
som tom sai.

Godsägaren såg sig tyst omkring på de svarta
väggarna och de två eller tre rankiga stolarna,
som jämte ett omåladt bord och ett gammalt,
maskstunget skåp utgjorde rummets möblering.
Då öppnades dörren midtemot honom, och på
tröskeln stod i skarpaste kontrast med den fula,
torftiga omgifningen en ung dam i hela glansen
af en praktfull, imponerande skönhet.

Hon böjde lätt sitt hufvud för den främmande
och frågade stelt: Hvarmed kan jag stå tili
tjänst?

Han bugade ånyo, och hans ärende var ju
endast och allenast en bön att få tjäna henne!

Jag har hört, att majoren är skral, och



14

han har ibland anlitat mig i diverse affärsange-
lägenheter, och jag trodde, jag tänkte, att han nu
kanske skulle behöfva min hjälp i ett eller annat
afseende.

Nyss därute hade han känt sig så ifrig och
beslutsam, han ville göra alit för denna ensamma,
olyckliga flicka, hvars öde redan länge legat
honom varmt om hjärtat, men här inför dessa
stolta, svarta ögon, som så kalit mönstrande
betraktade honom, kände han sig plötsligt all-
deles tillintetgjord. Han föreföll sig både tarflig
och simpel, han bondeättlingen i bredd med världs-
damen, som stod där så otillgänglig i sin afvisande
stolthet.

Min far har inte nämnt någonting om

affärer sade hon kalit.
Det kunde ändå möjligen vara något.

Får jag anhålla, att fröken ville förfråga sig hos
majoren!

Hon böjde på hufvudet, om tili tack eller
för att afskeda honom, det visste han ej, men
han var ej böjd att så genast låta afvisa sig, och
hans djupa deltagande för henne trängde tili och
med hans blyghet tillbaka.

Fröken är bra ensam här med den sjuke
började han ånyo.

Hon spratt tili, och de svarta ögonen blixtrade
fientligt mot den närgångne frågaren. Kraften-
berg såg det, men vidblef dock sitt beslut:
Vore det icke skäl att tillkalla en sjuksköterska,
jag vågar rekommendera en fullt pålitlig person.
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Min far tål inte att se en främmande hos
sig sade hon stelt.

Vore det icke möjligt för fröken att öfver-
tala honom?

Ett drag af bitter ironi öfverflög det vackra
ansiktet: Min far är ej van att låta sig öfver-
bevisa.

Kanske kunde jag förmå honom därtill?
Jag har ju redan sagt er, att han icke viii

se någon främmande vid sjukbädden sade hon
otåligt.

Nå, vi skola icke plåga honom med frågor
svarade den unga mannen lugnt denna

dörr leder ju in tili honom?
Hon vände sig bort med en trotsig axelryck-

ning öfver hans påträngande envishet, och utan
att växla ett ord vidare vred Kraftenberg om
nyckeln och öppnade dörren. Sjukrummet var
långt och smalt, och från det enda fönstret trängde
dagern blott svagt genom en halft fälld gardin,
tili den breda, af täcken och kuddar fyllda sängen.
Insvept i en smutsig filt och en utsliten militär
öfverrock låg där den gamle, jättelika majoren,
som med sitt borstiga, isgrå hufvud, det hop-
tofvade skägget och de bistra, rödsprängda ögo-
nen verkligen såg skrämmande ut.

Att denna man en gång uppträdt som en
prydlig, chevaleresk gardesofficer var numera
omöjligt att föreställa sig.

För t-n Olga, hvarför springer du ifrån
mig falska och opålitliga äro ni, alit hvad kvinn-
folk heter.
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Det är inte er dotter, herr major!
Hvad, hvem? Raskt som en pojke reste

sig gubben i bädden och borrade ögonen i den
besökande, medan kraftiga svordomar banade
sig väg öfver hans uppsvällda läppar.

Kraftenberg stod stilla invid sängen, blott
parerande de planlösa stötar den förbittrade
utdelade mot sin ovälkomne gäst; han kände den
gamle besten sedän länge och bidade sin tid.
Snart var också den våldsamma vredesparoxysmen
förbi, och majoren sjönk utmattad tillbaka mot
kuddarna: Hvad gör ni egentligen här, jag
har ju inte kallat er mumlade han.

Har man ej rättighet att besöka en sjuk
granne? frågade godsägaren och satte sig
lugnt ned på en gammal, läderklädd stol. Herr
majoren har plågor?

Ja visst för t-n brummade gubben
det hugger som knifvar i foten, och hufvudet herre

ja det är rent på tok med hjärnan, må ni tro!
Majoren skulle skicka efter doktorn.
Har ni kömmit hit för att smäda mig,

vet hut kari, där är dörren och majoren föll
i en ny paroxysm af ilska, ännu häftigare än den
föregående. Men Kraftenberg höll stånd. Han
tog ett glas fylldt med vatten och konjak, som
stod på ett litet bord i närheten, lade sin arm
lätt under patientens hufvud och förde glaset
tili hans mun. Den sjuke tömde det i ett drag
och smackade med läpparna.

Det gjorde godt och så ni tog uti mig,
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riktigt ett karlatag annat än Olgas mjölk-
fingrar. Hon orkar inte lyfta min ena arm en
gång, det är uselt, att en jätte som jag skall ha
en så eländig afkomma, men det är hustruns
skull, hon var ett kycklingben, ja det var hon!

Kraftenberg ordnade dynorna bakom honom:
I majorens ställe skulle jag anlita en duktig

sjuksköterska, sade han.
För att låta plundra mig tili märg och

ben skrek gubben, färdig att på nytt blifva
våldsam, men den andre lade lugnande sin hand
på hans muskulösa arm: Ifall det bara gäller
omkostnaden, så kunde jag ju få försträcka
medel, tills vidare?

Den gamles bistra blick ljusnade, guldet hade
icke ens här ännu förlorat sin tjusningsmakt.
Han sträckte ut sin stora, smutsiga hand efter
pengarna, som Kraftenberg höll upp framför
honom, och gömde dem hastigt i en flottig tobaks-
pung under hufvudkudden.

I morgon skickar jag sjuksköterskan.
Majoren nickade bifallande, sedän drog han

den unga mannen ned och mumlade något om en
flaska konjak, men Kraftenberg skakade på
hufvudet: Jag skall nog se tili, att majoren
får lämplig sjukmat sade han lugnt sköter-
skan skall ställa om det, och hvad som behöfs
skall jag med nöje anskaffa.

Då han kom ut från sjukrummet, stod Olga
vid fönstret och vände sig blott tili hälften om,
när hon hörde hans steg.
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Herr majoren tillåter, att sköterskan får
komma sade han och bugade sig tili farväl.
Hon böjde en smula på det vackra hufvudet,
det var alit.

När han gick genom köket och den vresiga
hushållerskan öppnade dörren för honom, stack
han en silfverslant i hennes hand. Han ville
gärna försäkra sig om fritt tillträde härnäst, och
madam Åhl neg och såg ut som ett solsken.

Det tyckes finnas en nyckel, som öppnar
alla dörrar tänkte den unga godsägaren, när
han åkte hemåt, blott Olgas motstånd kunde han
ej öfvervinna, och bilden af hennes kalla, afvi-
sande skönhet stod oafbrutet för honom.

Följande dag tog han åter vägen tili Ljung-
berga, han ville ej lämna verket ofullbordadt
utan skulle se tili, att alla hans förslag gått i
verkställighet. Det hade också skett. Hus-
hållerskan mottog honom smilande vänligt, berät-
tade att sjuksköterskan anländt på morgonen,
att majoren var belåten med henne och att fröken
Olga gått ut för att hämta frisk luft.

Det gladde honom mycket, han hade sålunda
dock indirekt kunnat tjäna henne; en promenad
i det fria dagligen skulle både stärka och upplifva
henne.

Han lämnade hatt och öfverrock åt madam
Ahl och gick in tili den sjuke, som i dag utan
vrede mottog honom. Den gladlynta, duktiga
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sjukvårdarinnan tycktes reda sig godt med patien-
ten och lofvade se tili, att fröken Olga blef skonad.
De kommo äfven öfverens, att han utan majorens
bifall skulle rådfråga ortens läkare, och sedän
han en stund pratat med sjuklingen, tog han
afsked, när han från fönstret sett en skymt af
husets dotter, som återvände från sin promenad.
Han trodde med skäl, att Olga ogärna såg honom
där, också skänkte hon honom blott en flyktig
hälsning, när de möttes utanför dörren, men
ack hvad hon var blek, och hvad hon såg olycklig
ut. Han kunde ej glömma den blicken, den var
så förtvifladt hopplös! Arma flicka, hvart skulle
hon väl skåda för att se en liten ljusstråle i sitt
mörker. Bakom henne rufvade bittra minnen,
och framför henne var alit dunkel och ovisshet.
Hans hjärta krympte tillsammans af smärta för
hennes skull.

Det hade börjat regna, ett tungt, grått höst-
regn, men han märkte det ej, så upptagen var
han af sinä tankar, hvilka alla koncentrerade sig
kring denna vackra, olyckliga flicka, för hvars
frid och sällhet han i detta ögonblick kände, att
han velat offra alit, som var honom dyrbart i
världen.

Han påminde sig tydligt den dagen han sett
henne första gången det var hos hans gamla
vänner i prästgården, kort efter hennes återkomst
hem. Då hade hon redan sett så dyster och
olycklig ut, likgiltig för hela världen, som det
förefallit honom, och denna likgiltighet tycktes
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också resa som en oöfverskådlig mur mellan
henne och enhvar, som deltagande ville närma
sig henne.

Och likväl trots detta otillgängliga vasen
ägde hon för honom en trollmakt, som åter och
åter drog hans blick tili detta ansikte med de
mejslade dragen, den fina hyn och de stora,
svarta ögonen. Aldrig hade han sett en sadan
skönhet, och tili det djupa medlidande han hyste
för majorens beklagansvärda dotter, sällade sig
en varm beundran.

Människorna, ja hela den omgifvande naturen
tycktes honom vid denna tid undergå en sällsam
förvandling, för honom log alit och alla i den
första kärlekens bländande solglans, och denna
kärlek var hos honom på en gång en hängifvenhet
utan gräns och en offervillighet af renaste slag.

Kraftenberg är en idealist hade student-
kamraterna sagt om honom, och detta omdöme
var riktigt. Han hörde tili undantagsmänniskorna
och betraktade lifvets mål och hjärtats heligaste
känslor från en vida högre synpunkt än de flesta
af dem. Också i denna stund tänkte han endast
på, huru han skulle tjäna henne, som dag och
natt var det ständiga föremålet för hans ensliga
drömmar.

En timme senare var han på väg tili läkaren,
doktor Gren, och denne, som väl kände den origi-
nelle majoren och visste, att han aldrig med
patientens begifvande skulle få sätta sin fot inom
sjukrummets dörrar, lugnade Kraftenberg med
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den försäkran, att läkarkonsten i detta fall också
föga skulle förmått uträtta. Majorens jättestyrka
var bruten af omåttligt drickande, och slutet
skulle af alit att döma komma inom den närmaste
framtiden. Han föreskref blott några lugnande
medel och gratulerade tili den ypperliga sjuk-
sköterskan, som han af gammalt värderade.

Det var sent, när godsägaren uppnådde vägen
tili Ljungberga, dock ville han, ifall man ännu
ej gått tili sängs, där aflämna den medicin han
medförde. Då han knackade på dörren, kom
madam Åhl tillstädes och lofvade äfven se åt,
om han ännu kunde få råka fröken Olga.

Hon var uppe och kom med sin vanliga stela
tillbakadragenhet emot honom i den ödsliga
salen. Kraftenberg skyndade att redogöra för
sitt besök hos doktorn, men utan att meddela
henne, hvad som möjligen ännu återstod att
genomgå vid sjukbädden det kom ju också
tids nog.

Den unga damen hade knappt ett ord tili
svar, än mindre en tacksamhetsbetygelse för
denna en främlings välvilja och osparda möda.
Det var som om hon trots sin olyckliga och öfver-
gifna belägenhet knappt önskat blifva hulpen.

Han beskref för henne medicinens använd-
ning och anförde tili sist doktorns varning för
alla stimulerande medel.

Vid första häntydningen därom hade Olga
häftigt vändt ansiktet bort från det svaga lamp-
skenet. Stackars dotter, tänkte Kraftenberg, här
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var en sårbar punkt, som man endast med yttersta
grannlagenhet fick beröra. Han förstod så väl,
huru pinsamt det skulle vara för hennes stolta
sinne att blotta detta sår för en främling och
låta honom blicka in i olyckliga familj eförhål-
landen, hvilka dock voro ganska kända vida
omkring.

Jag hoppas fröken är nöjd med sköterskan
yttrade han för att byta om ämne. Hon är

van att vaka hos sjuka, så att fröken tryggt kan
lita på henne.

Hennes ansikte var dödsblekt och liksom
förstenadt.

För Guds skull fröken Olga, hvad är det?
Ni har öfveransträngt er, ni får inte mer vara
så mycket inne i sjukrummet! utropade han
ångestfullt.

Nej, nej, jag är bara litet trött i kväll
sade hon tonlöst. Hennes stela blick var uttrycks-
lös, och som en sömngångerska lämnade hon
rummet utan att säga farväl.

Djupt skakad vände den unge godsägaren
hemåt. Gamla Regina, trotjänarinnan, satt uppe
och väntade på honom med tända lampor och
varmt te, han var också rätt frusen, ty det hade
regnat nastan hela dagen, och hans kläder voro
genomträngda af fukt.

Det är så likt husbond att slita ut sig för
främmande mänskor, som minsann säilän förstå
att tacka honom för det mumlade gumman,
när hon hängde upp den våta ytterrocken i
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tamburen. Usch den gamla majoren, och hus-
hållerskan den leda styggan, de äro just inte
värda besväret, törs jag säga.

Hon snörpte munnen tili ett litet barskt
leende, i grunden tyckte hon dock, att alit hvad
hennes unga herre gjorde var rätt och bra. Hon
hade värit i huset ända sedän han föddes, burit
honom på sinä armar och vaggat honom i sömn
om kvällarna. Hon hade sett hans unga mor dö
och fadren snart följa henne i grafven, och hon
älskade honom som om han värit hennes eget
barn.

Den stora gården hade från uråldriga tider
ägts at Kraftenbergs iörfäder en hedervärd odal-
mannasläkt, som alla i rakt nedstigande led ägnat
sig åt jordbruket; hans far ensam hade utgjort
ett undantag.

Klen tili kroppen och utan håg för praktiska
värf hade han fått följa sin lust att studera, och
vid unga år blifven präst i sin födelseort, hade
han bosatt sig i fädernegården och där äfven
infört sin unga maka. Hon var en fin, ömtålig
planta och dröjde ej länge på den kuina jorden.
Icke långt därefter dog äfven den rikt begåfvade
och af hängifvet nit för sin kallelse genomträngde
unge pastorn, stupande under en feberepidemi
efter outtröttliga sjukbesök likt soldaten på sin
post.

Lille Ernst var då blott fem år gammal, far-
föräldrarnas och alit husfolkets gunstling, och
där i den gamla gården uppväxte den ljuslockige
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parfveln, sin döda moders afbild, tili lynnet dock
mera liknande fädernesläktens energiska repre-
sentanter.

Gamle Petrus farfadren var en man af gamla
stammen, en verklig storbonde af det slag nutiden
icke mer har att uppvisa. En man som kände
arbetets värde, emedan han själf aldrig drog sin
hand tillbaka från plogen, en seg, ihärdig, botten-
ärlig natur, som strängt höll fast vid fäderne-
ärfda vanor och grundsatser. Tillika saknade han
ej heller detta drag af slug humor, som är så
utmärkande för folk af hans typ, och stundom
kunde man därför se skälmen helt plötsligt blicka
fram ur hans kloka, allvarliga ögon.

Farmor Brigitta var den gammaldags hus-
modern i sin prydnad, nitisk för husets förkofran,
vördsam mot sin man men likväl den, hvars ord
ofta lade afgörandets tyngd i vågskålen. Hon
var en klok, driftig och god kvinna, saktmodig i
umgänget och hade på sin tid ansetts såsom
bygdens fagraste tärna.

Trots det anseende och den allmänna aktning
gamle Kraftenberg åtnjöt af både hög och
låg på sin ort, hade han den sällsynta takten
att aldrig vilja flyga högre, än vingarna buro.
Han var och förblef rätt och slätt bonde. Nytt-
jade hemväfd vadmal äfven på helgdagarna
och tog höfligt, men utan kryperi emot hvar
högre och förnämliga-re gäst, som trädde inom
hans dörr, fastän han själf säilän kom utom
gårdens hank och stör, annat än tili kyrkan.
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Han visste af erfarenhet, att mången krökte
ryggen för honom i akt och mening att vinna
någon önskad fördel, helst ett godt grepp i hans
penningpung, och därför tog han höfligheten oftast
som ett skiljemynt, ehuru han villigt erkände
den, då den ägnades såsom aktningsbetygelse åt
personligheten.

Den förhoppningsfulla sonens och den unga
svärdotterns död var ett hårdt slag för de gamla
föräldrarna, men med denna resignation, som af
en oinvigd kunde tydas såsom känslolöshet, buro
de pröfningens tyngd, enhvar trogen sitt värf i
lifvet.

Lille Ernst brukade traska i farfars fotspår
öfver de vidsträckta fälten, eller smog han sig
tili sin farmor i mjölkkammaren och fick af henne
mången sked mustig fil, mången skifva doftande
hemgjord ost. I stallet hjälpte han att rykta
hästarna, på logen bredde han ut halmen, eller
sprang han i hönshus och ladugård, hos kalfvar,
får och grisar. Det var en den mest fria och
lyckliga barndom, men friheten hade sinä be-
stämda gränser. Farfars ord voro kungsord, och
farmor var omutligt sanningskär att lyda
villigt och aldrig föra fram en lögn voro två
regler, som tidigt och noggrant inskärptes.

Gamle Petrus hade sinä beräkningar, han ville
gärna se sonsonen som välbeställd bonde på sinä
förfäders torfva, men farmor tänkte annorlunda.
Ernsts far hade ju värit präst och en bokkunnig
man och modren ämbetsmansdotter, gossen tili-
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hörde således ett annat stånd än de själfva, menade
hon, och de hade icke rättighet att förändra det
som en gång skett. Alltså blef gossen sänd tili
skolan, som han med ali heder genomgick, farfar
fick glädja sig åt månget vackert terminsbetyg,
innan han lade sitt trötta hufvud tili ro, och
farmors matta händer smekte den blanka lyra
»lille Ernst» öfverlycklig medförde tili hennes
dödsbädd.

Vid tjugo år stod han alldeles ensam i världen,
men arftagare tili en präktig egendom och en
välplacerad förmögenhet. Prosten Segerstedt,
personlig vän så väl tili gubben Petrus som tili
Ernsts far, var utnämnd tili hans förmyndare
och omfattade honom städse med faderlig väl-
vilja. Med honom rådförde sig den unga mannen
angående sin framtid, och då prosten fann, att
hans myndlings håg låg åt förfädrens värf, jord-
bruket, och han tillika var varmt fästad vid sitt
barndomshem, låg hans lefnadsväg från början
klart utstakad. Såsom en följd af detta vai till-
bragte Ernst några år vid en jordbruksskola
och besökte sedän i och för praktiska studier
utlandet för att sålunda väl förberedd kunna till-
träda sitt arfvegods. De senaste åren hade han,
bosatt i det gamla hemmet gjort sig omtyckt af
underhafvande och aktad inom kommunalstyrel-
sen, där han var en nitisk medlem. Inomhus
förde gamla Regina spiran med klok omtänk-
samhet och kraftig hand, i väntan på en ung
matmoder, som hon sade.
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Det gamla huset från förfädrens dagar stod
dock icke mera kvar. Redan fader Petrus hade
förberedt nybyggnaden, som hans sonson sedän
fullföljde. Nu utgjorde Wästerby med sin i ljus
ton hållna karaktärsbyggnad och de välskötta
fälten en af socknens prydligaste och bäst under-
hållna possessioner.

Gumman Regina kände sig mycket stolt där-
öfver, men ännu belåtnare var hon med det
anseende hennes unga husbonde rättvisligen
åtnjöt. I hennes ögon var han ju den bäste bland
män, och det enda hon klandrade hos honom
var, att han trots hennes upprepade förma-
ningar icke visade någon håg att vilja gifta
sig, och hvad var väl egentligen en gård utan
värdinna och vackra, muntra barn, som kunde
bringa lif och rörelse i huset. Slutet på alla
Reginas många och långa andraganden var alltid:

Herr Ernst måste snart fira bröllop. Men
därom ville han som nämndt icke höra talas
och slog vanligen bort ämnet i skämt. Endast
på sista året tyckte sig Regina märkä en viss
förändring hos honom i detta afseende.

Han gaf väl ej heller nu gehör åt hennes
yttranden i frågan, men blef tyst och tankfull,
då hon ordade om giftermål, och den kloka tro-
tjänarinnan utlade det på sitt sätt. Husbonden
hade fått ögonen på någon flicka, så sant som
hon hette Regina Akvilina Rusk.

Hon anade dock ej, huru närä hon kömmit
sanningen på spåren, visste ej, att sedän länge
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blott en bild uppfyllde hennes unga herres hjärta,
en bild från hvars original han dock fann sig
omätligt långt skild.

Kraftenbergs besök på Ljungberga artade
sig alltmer tili en verklig samarittjänst. Den
jättelike majoren blef dag för dag alit sämre och
förmådde snart knappt röra ett finger tili sin
hjälp, hvarför en stark arm ofta var mer än
behöflig.

Olga såg han ej mycket tili, hon afstod syn-
barligen gärna sin plats i sjukrummet, då hon
numera kunde undvaras där, så mycket hellre
som patienten för det mesta var oredig och icke
frågade efter henne. Kraftenberg såg också med
tillfredsställelse hennes frånvaro från ett sjuk-
läger så bedröfligt som majorens, och han ville
framför alit skona henne för de våldsamma
paroxysmer den sjuke ofta genomkämpade. Det
enda man för honom kunde hoppas var en snar
befrielse från det eländiga tillstånd, i hvilket
han mest genom eget förvållande blifvit försatt,
och slutet nalkades synbarligen äfven med snabba
steg.

Men ehuru Olga sålunda skonades från det
svåraste, led hon dock mycket, det kände den
unga godsägaren med svidande hjärta, och det
än mer, då hon i sin otillgängliga slutenhet icke
kunde förmås att meddela sig med någon människa.

Hvad det ödsliga, förfallna huset denna tid
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inneslöt af mänsklig förtviflan, fasa och döds-
kamp kunde knappt mätäs. Hushållerskan var
nastan besinningslös af rädsla, och de få grannar,
hvilka under nattens tystnad hörde ljudet af den
döendes hemska klagan, skydde stället som ora
det värit förbannadt.

Endast prosten och prostinnan kommo för
att visa den olyckliga Olga sitt deltagande och
uppmuntra Kraftenberg i hans barmhärtighets-
verk, hvars hela vidd och djup de tili fullo upp-
skattade. Vid afskedet hade prostinnan lagt sin
hand på hans arm och hviskat: Kom ihåg att
föra flickan tili prästgården, när detta elände är
förbi.

Det skall jag göra med glädje han
tryckte tacksamt den goda gummans hand.

Hon behöfver nödvändigt komma bort
från dessa sorgliga förhållanden fortsatte hon.

Jag viii hoppas, att döden snart befriar honom
härinne.

Det hoppas äfven jag af hjärtat svarade
han allvarligt.

Natten var inne, en dyster, mörk oktobernatt.
Vinden drog tungt genom skogen bortom Ljung-
berga och kom sedän strykande förbi det ensliga
huset, som låg där utan skydd för dess framfart.

Kraftenberg hade lofvat infinna sig på aftonen,
emedan vissa symptom lato befara den siste
gästens ankomst. Det var mycket mörkt, då
han åkte genom skogen, och suset i furornas
toppar ljöd doft och hotfullt. Han spände ur sin
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häst och ledde in den i ett förfallet lider, där den
hade ett nödtorftigt skydd mot vinden och regnet,
hvars tunga droppar just begynte falla.

Då trängde plötsligt genom stormens brus ett
vildt rop ett ögonblick stod han skräckslagen!
Hau hade ju hört liknande där i det dystra sjuk-
rummet, men nu härute i mörkret och ovädret
föreföll det dock än hemskare. Nasta minut
skyndade han öfver gårdsplanen och in i huset,
säkert var hans närvaro nu både välkommen och
behöflig.

Den gamle var rasande, fullkomligt utan med-
vetande och skrämmande i sin yrsel. Sköterskan
sökte föra den lugnande mixturen tili de blåbleka
läpparna, och vid fönstret varseblef han Olga,
som med korslagda armar och ett uttryck af
förstelnad fasa i dragen betraktade sin olycklige
fader.

Hastigt skyndade han fram, tog hennes arm
och förde henne utan vidare in i nasta rum,
hvars dörr han noga tillåste. Den sista döds-
kampen ville han dock bespara henne, om det
blott var möjligt. Annu en våldsam ansträng-
ning af de forna jättekrafterna, några kramp-
ryckningar, och sköterskan hade lyckats få medi-
cinen utför patientens torra strupe. Nu låg han
fortfarande flämtande och med rullande ögon,
en skräckinjagande syn, men dock något lugnare.
Det var som om Kraftenbergs blotta närvaro
vid bädden inverkade stillande, det hade sköter-
skan ofta bevittnat. Också i dag förmådde hans
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röst på något omedvetet sätt nå den döende.
Han sträckte ut sig, andades djupt och föll
småningom i slummer.

Kraftenberg vinkade sköterskan att intaga hans
plats hos den sjuke och återvände sedän tili Olga.

Gå nu tili hvila fröken Olga, ni är ju all-
deles tillintetgj ord sade han med ett innerligt
tonfall, som hon icke uppfattade och som, om
hon gjort det, icke heller skulle väckt någon
genklang inom henne. Majoren sofver, och
det är en stor välsignelse. Om han återfår
medvetandet och önskar se er, skall fröken genast
blifva underrättad. Nu måste ni försöka hvila,
jag ber er därom på det ifrigaste. Hon lydde
hans uppmaning, men mera som en automat
än en lefvande varelse.

Stackars flicka mumlade han, när hon
gått kanske skall hon lyckas finna ro.
För sig själf fordrade han dock ingen hvila utan
vakade nu såsom mången föregående natt vid
sjuklägret, medan stormen uttömde sitt raseri
därute.

Framemot morgonen hade dock ovädret rasat
ut. Sköterskan drog upp gardinen, så att den grå
daggryningen inträngde i rummet och spred sitt
bleka ljus öfver den sjukes askfärgade anlete.

Kraftenberg lutade sig ned och lade handen
på hans hjärta, det slog blott svagt, och några
ögonblick senare var alit slut.

Gud ske lof att det sista var så lugnt
tänkte han.
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Sköterskan knäppte händerna tili en tyst
bön och slöt sedän sakta den dödes brustna ögon.

Nu är vårt arbete här fördt tili ända,
sade hon och herrn skall ha heder och tack,
jag tror jag inte ensam skulle gått i land med det.

Jag tänker vi båda två icke gjort mer
än vår kristliga plikt mot en lidande nasta
sade Kraftenberg stilla. Er uppoffring förblir,
att ni så villigt följde min kallelse tili utförande
af detta barmhärtighetsverk. Jag vet nog, hvad
hälsa och krafter betyda för den som lefver af
sitt arbete. Han räckte vänligt den hederliga
kvinnan handen.

Åh, herrn har nog lönat mig rikligen
svarade hon tacksamt.

Några timmar senare satt Olga vid Kraften-
bergs sida i hans lätta åkdon på väg tili präst-
gården, dit hon närä nog viljelöst lät föra sig.
Prostinnan mottog henne emellertid med moderlig
välvilja, och den unga mannen kände sig viss
om, att alit, som kunde göras för hennes yttre
välbefinnande, skulle hon här få åtnjuta, men
hennes tysta otillgänglighet oroade honom, och
han trodde knappt hon skulle blifva meddel-
sammare mot det gamla paret än i förhållandet
tili honom.

Det var dock godt att veta den öfvergifna
i ett varmt hem hos vänliga människor hvad
honom själf beträffade tog han alit det svåra
på sin lott besörjde majorens begrafning och
ordnade hans affärer.
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Han hoppades därvid finna några oväntade
tillgångar, som kunde trygga Olgas framtid, men
sedän diverse förekommande utgifter blifvit be-
täckta, fanns blott det gamla ruckliga huset
kvar, hvilket äfven enligt arrendekontraktet
borde tillfalla Wästerbys innehafvare. Den ringa
pension hon kunde bekomma efter sin far, som
senast tjänat inne i Ryssland, var således alit
som återstod för den stackars dottern.

Prosten Segerstedt hade emellertid i de mest
finkänsliga ordalag bedt henne betrakta präst-
gården som sitt hem tills vidare. Han hoppades,
att brytningen med släktingarna icke var så
fullständig, som prostinnan antydt, och trodde
att Olga, sedän hon något hämtat sig, skulle
önska återvända tili dem, men tili sin förundran
fann han, att hon icke ens meddelade dem under-
rättelsen om sin fars dödsfall.

Tyst och sluten höll hon sig mest för sig
själf i gästrummet, ingen förstod sig på den bleka,
stela flickan, och den godhjärtade prostinnan
offrade mången deltagandets suck på denna för-
stenade sorg. Ensam i världen, utan huld och
skydd, i ekonomiskt betryck, var hennes lott
ock sadan, att den gaf anledning tili allvarsamma
bekymmer.

Senhösten var mne. Årets jordbruksarbeten
voro för det mesta afslutade, och Kraftenberg van-
drade ute i skogarna för att se tili sinä byggen.
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Hela dagen var han i rörelse, det var som
om han icke haft ro att sitta stilla, och om kväl-
larna, då han lutade sig öfver sinä räkenskaper vid
skrifbordet, såg han så grubblande ut, att gamla
Regina, som i smyg betraktade honom, ej nog
kunde förundra sig däröfver.

Tili prästgården for han numera ganska säilän,
men i tankarna gjorde han tätä utflykter dit och
föreställde sig den stackars Olga, för hvars skull
han ofta utstod verkliga kval. Att tanka sig
denna sköna, stolta flicka bortstött af sin hög-
modiga släkt, fattig och ensam, var mer än han
ville kunna uthärda, och därtill kom känslan af
hans egen hjälplöshet vid hennes sorgliga belä-
genhet.

Stundom kunde han låta det bruna stoet
föra sig den välbekanta vägen tili Ljungberga,
och när han vandrade kring det nu än mer ödsliga
huset, där tomheten tycktes blicka ut ur de
gapande fönstren, flätade sig in bland de hemska
synerna från majorens sjukrum minnet af de
gånger han där stått Olga närä, fått vara hennes
beskyddare, huru föga hon än tycktes lägga märke
därtill, och vid dessa fattiga minnen hakade sig
hans hjärta likt den drunknande vid halmstrået.

En gång, då han återvände från en af dessa
utflykter, mötte han prosten: Vänd om och
följ mig hem, det är mången god dag sedän vi
sett dig ropade denne. Du har blifvit en
riktig enstöring, min kare Ernst.

Jag skall komma i morgon svarade
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Kraftenberg tveksamt, han ville ännu uppskjuta
besöket. Om kvällen vandrade han oafbrutet
fram och åter, och under natten sof han illa.
Den följande dagen kunde han ej besluta sig för
att fara förrän efter middagen. Han förmådde
ej klargöra för sig den kansia, som afhöll honom
från att återse Olga, efter hvilken han dock så
outsägligt längtade.

Under majorens sjukdom hade det värit
honom en glädje att dagligen skåda åtminstone
en skymt af henne, nu var det annorlunda. Han
förstod knappast själf, att hans kärlek under den
senaste tiden vuxit sig så stark, att den nastan
var honom öfvermäktig.

Om han rätt besinnat saken, hade det dock
värit lätt uträknadt, att äfven om han besökte
prästgården, det icke var afgjordt, att han kunde
få råka Olga. Prosten hade ju berättat, att hon
mest uppehöll sig på sitt rum, och han hade ingen
anledning att tro, det hon gärna skulle återse
en person, hvars blotta åsyn måste väcka alla
sorgliga minnen tili lif.

Då han hunnit målet för sin färd, blef han
genast visad in tili prosten, värdinnan var upp-
tagen af husliga bestyr. Hans gamla vän hälsade
honom med ett skämtsamt: Så kommer du då
ändtligen landstrykare, hade jag så när sagt;
du är nog tili vägs, det har jag sj älf sett, men hit
hittar du ej numera. De tryckte hjärtligt
hvarandras händer och togo plats i den gamla
tageltygssoffan, där så månget förtroligt samtal
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ägt rum dem emellan. Ämnet för samspråket
i dag tycktes vara lätt funnet, prosten började
genast tala om deras unga gäst, och ingenting
kunde vara kärare för hans åhörare.

Fröken Olga ingaf honom bekymmer:
Jag har dessa tider riktigt bjudit tili att

studera henne sade han men det är bra
litet af hennes verkliga karaktär jag tror mig
ha upptäckt. Dels är hon väl af naturen sluten,
dels antager jag, att hon grubblar öfver sin fram-
tid. Några gånger har hon också häntydt därpå,
och senast i går kväll yttrade hon sig bestämdare
därom.

Först nämnde hon någonting om, att hon
alltför länge tagit vår gästfrihet i anspråk och
så vidare, och sedän började hon redogöra för
sitt beslut att söka plats som lärarinna för små
barn. Hon hade inga betyg, sade hon, hade
aldrig blifvit uppfostrad tili sj älfförvärf, den där
mostern måtte värit en f jolla— låtit flickan växa
upp som en liljapa marken, tydligen i tanke på
att hennes skönhet skulle skaffa henne ett rikt
parti. Men när så kärleken kom och störde
hennes planer för sonen, gick alit om intet.

Stackars flicka, hon hade tydligen ytterst
svårt att tala om sinä bedröfliga förhållanden,
och slutet blef också, att hon brast i tårar och
skyndade in tili sig. När min gumma senare
knackade på med kvällsvardsbudet, låg hon på sin
säng och ville ingen mat ha. Jag kan inte förstå,
huru man skall ställa för henne, en sadan natur
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har icke heller lätt att böja sig under oket. Jag
ser ingen utväg för henne!

Kraftenberg hade plötsligt rest sig.
Jag vet en sade han med låg röst.
Hvilken skulle det vara? prosten såg

spörjande på honom.
Om om hon skulle kurina förmås att

gifta sig med mig!
Gifta sig med dig eftersade han. Min

kara gosse, jag känner dig från barnaåren, jag
vet att du är en bottenhederlig människa och
har ett ovanligt ömt hjärta för din lidande nasta,
något som du senast bevisat i fråga om den aflidne
majoren, men det tyckes mig vara att gå för
långt i själfuppoffrande ädelmod att erbjuda sin
hand åt en kvinna endast för att hon är fattig
och öfvergifven.

Tala icke om uppoffring. Kraftenbergs
stämma ljöd kväfd. Det vore för mig den
högsta, den ljufvaste lycka, ty jag älskar
henne.

Prosten steg upp och vandrade några slag
fram och åter i rummet, därpå stannade han
iramför sin gäst och betraktade honom forskande:

Star det verkligen så tili Ernst?
Ja min faderliga vän han gaf honom

en vacker, öppen blick, som bättre än ord bekräf-
tade hvad han kände.

Hvilken räddning för henne sade den
gamle, sedän han hjärtligt skakat godsägarens
hand ett vackert hem, en tryggad existens och
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framför alit dig Ernst en man som få ja
du må säga hvad du viii, men jag skulle lyck-
önska henne af hela mitt hjärta.

Tror farbror, att hon möjligen skulle vilja
mottaga mitt anbud, betänk det gamla namnet
tili exempel?

Tycker du majoren hedrat det?
Nej tyvärr, men den förnäma släkten.

Jag har dessutom tyckt, att hon hyst en viss
motvilja för min person, och så var det ju den
där kusinen.

Bah, troligen ett ungdomssvärmeri, som
kanske kostade stoltheten mer än hjärtat sade
prosten, som tydligen fann denna oväntade lös-
ning på det svåra problemet Olgas framtid syn-
nerligen lycklig. Hvad min goda gumma skall
blifva glad, hon kunde ej sofva i natt af idel oro
för den arma flickan. Men vet du, hon är bra
styf, du är för god att bli en illa behandlad
äkta man.

Det fruktar jag ej svarade Kraftenberg
med kärlekens hela strålande tillit. Hans hjärta
brann ju för henne, skulle väl då hon i längden
kunna blifva känslolös för denna värme. Skulle
hon ej röras af hans innerliga hängifvenhet, hans
ifriga längtan att få lyckliggöra henne och utplåna
alla bittra minnen ur det förflutna.

I hans ideellt anlagda karaktär fanns intet
rum för misstroende, han hade kvar en obruten
tro på lifvet och människorna och var ännu i många
afseenden en gosse men med en mans fasta grund-
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satser. I sällskap med fruntimmer hade han
alltid känt sig blyg och betraktade kvinnorna
trots sinä världserfama kamraters hån med en
kansia snarlik vördnad.

Nu älskade han för första gången, och denna
känsiä uppfyllde på en gång hans hjärta och
hans lif, den förödmjukade honom men upplyfte
honom äfven. I denna stund spred den en verklig
förklaringens glans öfver hans öppna ansikte och
fuktiga blick.

Prosten såg med nastan faderlig ömhet på sin
unga vän: Önskade du, att jag skall fram-
ställa saken för fröken Olga? frågade han.

Ja, det vore kanske klokast sade Kraften-
berg med en suck, under det en mörk rodnad
färgade hans lätt brynta hy.

Då skall jag göra det redan denna kväll,
och i morgon skall du genom några rader blifva
underrättad om, huru »landet ligger».

Tusen tack godsägaren tryckte hårdt
hans hand och bjöd farväl, i dag kunde han ej
dröja längre.

När han hade prästgården bakom sig, tänkte
han först på, att han icke ens fått se en skymt
af den han älskade, och likväl skulle detta besök,
som han med en så sällsam oro företagit, kanske
blifva ödesdigert för hela hans kommande lif.

Han var i ett besynnerligt förvirradt tillstånd
hela kvällen, talade med sitt folk om följande
dags arbeten utan att kunna påminna sig ett
ord efteråt och läste aftonposten utan samman-
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hang, men när han vid kvällsbordet tankspridt
grep tili sait i stället för socker för sitt te, blinkade
Regina med de små, kloka ögonen och mumlade:

Om han nu inte går i friartankar, så är jag
blind på båda ögonen.

Då godsägaren nasta morgon satt vid sin
frukost, kom en liten gosse från prästgården med
en biljett, hvars utanskrift visade prostens hand-
stil. Ja, svaret skulle ju ske skriftligt, det borde
icke anförtros telefonen, som eljest ofta förmed-
lade förbindelsen dem emellan, men vikten däraf
var ju också djupt betydelsefull, tänkte Kraften-
berg, när han ett ögonblick höll det lätta pappret
mellan sinä skälfvande fingrar.

Regina, som burit in brefvet, gjorde sig något
ärende tili skänken för att få se, hvad intryck
det skulle göra på hennes unga husbonde, ty att
budskickningen betydde något särskildt, det hade
hon genast förstått.

Biljetten innehöll blott dessa ord: Alit är
klart, kom när du viii!

Han sprang upp som en spänstig fjäder, sköt
kaffekoppen så häftigt ifrån sig, att dess innehåll
strömmade öfver bordduken, utan att han märkte
det, men Regina smålog godt utan att visa någon
sur min öfver den splitterrena drällen med hennes
favoritmönster »vandringsman». Under vissa sär-
egna förhållanden måste tili och med en ordnings-
människa hysa en smula öfverseende.
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Dörren tili godsägarens rum öppnades:
Kara Regina, bed Lindeman spänna för.

Ja, ja! ropade gumman och hastade bort.
En halftimme senare kom den unge husbonden

ytterst omsorgsfullt klädd och satte sig i åkdonet
för att åter begifva sig tili prästgården.

Den förste, som mötte honom där, var prosten,
som genast vinkade honom in i sitt skrifrum:
Min kare Ernst sade han nastan högtidligt
jag har nu i din sak handlat efter bästa förstånd
med hänsyn tili båda parterna. I går kväll fram-
ställde jag enligt löfte ditt anbud utan några
grannlåter, du vet, att det ej är min vana. Då
jag nyss förut vid kvällsbordet sett hennes vackra,
stela ansikte, föll mig den tanken ett ögonblick
in, att hon kanske skulle vägra, men jag tror
ändå, att jag hela tiden väntade, att hon skulle
svara såsom hon gjorde.

Och huru ljöd detta svar? frågade gods-
ägaren med skälivande läppar.

Prosten strök sig öfver den kala hjässän:
Ja, tili en början såg hon förvånad ut, men

sedän blixtrade det tili i hennes ögon, och ett
litet leende lyste upp det vanligen så dystra
ansiktet.

Hans åhörare tryckte omärkligt handen mot
sitt nastan hörbart klappande hjärta:

Jag fruktade, att hon hatade mig mum-
lade han.

Åh min vän, ett slutet sinne kan ofta
gömma nog så varma känslor. Alltnog, sedän
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jag taiat tili slut, bad hon mig underrätta dig,
att hon antog ditt anbud. Jag frågade då, om
jag skulle bedja dig komma hit redan i dag, och
hon biföll, om ock en smula tvekande, som flickor
ha för sed i siika förhållanden; nu är således mitt
medlarkall fullbordadt, och det tillhör dig att fort-
sätta. Fröken Olga väntar dig i förmaket, och
mor och jag skola nog halla oss ur vägen, det
kan du lita på. Gå min gosse, och må Gud väl-
signa dig och din lycka!

De tryckte hvarandras händer, prosten var
rörd, Kraftenberg mycket blek.

Några sekunder därefter stod han utanför
den dörr, som skilde honom från den kvinna han
älskade, men hans hand förmådde knappt öppna
den, och han kände som om han helst velat upp-
skjuta det efterlängtade mötet tili en annan
gång.

Nu vred han dock beslutsamt om låset. Olga
stod långt framme i rummet, alldeles såsom hon
stått för några veckor sedän i den ödsliga salen
på Ljungberga, men vände sig om, då han trädde
in. Den djupa sorgdräkten lät hennes hy framstå i
hela dess bländande glans, och när hon hälsade
honom med den vanliga stela böjningen på sitt
vackra hufvud, tyckte han att hon såg ut som
en drottning. Kunde han verkligen våga begära
en ynnest af henne?

Jag har kömmit på min gamle vän prostens
uppmaning började han. Han sade mig, att
jag att ni han afbröt sig förvirrad och såg
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bönfallande på Olga, men intet drag i det orörliga
ansiktet förändrades, hon såg blott på honom
med en egendomligt iakttagande blick, som gjorde
ett kylande intryck.

Han gick henne närmare och sade tveksamt:
Kanske min förespråkare oriktigt uppfattat

er mening fröken Olga? Han gaf mig den för-
hoppningen, att ni ville räcka mig er hand.
Hans röst hade nastan sjunkit ned tili en hviskning.

Herr prosten har alldeles rätt förstått min
mening, jag tackar för ert anbud.

Hon räckte honom med majestätisk värdighet
sin lilla, fina, aristokratiskt smala hand, men då
Kraftenbergs blonda hufvud böjde sig öfver den
för att vördnadsfullt trycka sinä läppar därpå,
såg hon kalit, nastan fientligt bort öfver honom.

Jag vet ej, huru jag skall kunna tacka
för den dyrbara gåfva, det förtroende jag fått
mottaga. Var förvissad om, att jag med den
Högstes bistånd skall göra alit för att befordra
er lycka sade han med kväfd röst.

För första gången kom där en gnista lif i dessa
döda drag, och i det hon löste sin hand ur hans,
vände hon sig häftigt bort, medan en kramp-
ryckning som af smärta vanställde den vackra
munnen.

Jag har hufvudvärk sade hon plötsligt
och närmade sig dörren ursäkta mig för i dag.

Ack jag ber, låt inte mig störa. Han
kände en oemotståndlig lust att ännu en gång
gripa om den lilla, mjuka handen, men han behär-
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skade sig och lämnade med en djup bugning
rummet.

Är du redan här? prosten såg förvånad
ut, när Kraftenberg inträdde i hvardagsrummet.

Hade icke ni förlofvadt folk mer att säga
hvarann?

Godsägaren blef röd: Hon har hufvudvärk
sade han.

Den stackars flickan tål inte att bli upp-
rörd menade prostinnan. Hon har gått
igenom så mycket på sista tiden.

Prosten, som tyckte att hans unga vän såg
något nedslagen ut, klappade honom uppmun-
trande på axeln: Den fästningen stormas inte
på en dag log han.

Kraftenberg försökte äfven le. Han hade nog
tänkt sig detta möte med Olga helt annorlunda
och kände sig omedvetet besviken, men likväl var
han glad, ja fylld af jubel i sitt innersta, ty hon
hade ju i alla f ali gifvit honom sitt löfte, lofvat
blifva hans hustru!

Då han kom hem, blef Regina genast inkallad
för att få del af den stora nyheten. Han hade
visserligen kömmit öfverens med prostfar, att
förlofningsnotisen borde sparas, tills ringarna
växlats, men den gamla trotjänarinnan var ju
ett undantag, dessutom behöfde han någon att
meddela sig med därhemma, någon för hvilken
denna angelägenhet var nastan lika viktig som
för honom själf.

De följande dagarna lefde han som i ett rus af
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lycksalighet, och det ehuru han efter förfråg-
ningar per telefon fått höra, att Olgas migrän
fortfor, och att prostinnan uppmanade honom
att vänta med nasta besök på prästgården.

Gamla Regina anställde med glasögonen på
sin tunna näsa generalmönstring af husets linne-
förråd, alit medan hon gaf vissa hemlighetsfulla
vinkar åt Sandra, inpigan, som biträdde vid
inventeringen.

Denna superfina drällduk, som värit med när
farmor Brigitta stod brud, kunde ännu godt göra
tjänst på ett kalasbord, och den här servietten
med rosenmönstret, som legat på bordet under
dopskålen, då herr Ernst kristnades, den kunde
ännu komma att begagnas tili ett liknande ända-
mål. Hvem visste, Guds vägar kände ingen.
Regina förlät gärna den blifvande husfrun, att
hon efter hvad man visste ingalunda skulle
medföra något tillskott i boet. De hade ju fullt
upp redan, hufvudsaken var, att hon var af fin
familj. Gamla Regina hade sin lilla svaga sida
hon som andra hon hade aktat farfar Petrus
och hans goda hustru rätt högt, men hon glömde
aldrig, att de i grunden voro rätt och slätt bön-
der, då däremot hennes älskade unga fru, Ernsts
mor, var af »bättre folk», som hon sade, och där-
för hade husbonden i hennes tyeke valt fullkom-
ligt passande.

Så fort godsägaren hunnit anskaffa de betydelse-
fulla gyllne länkarna, styrde han med klappande
hjärta sin gångare mot prästgården.
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Olga mottog honom ungefär på samma sätt
som förra gången, och den hand, på hvilken fäst-
mannen med af rörelse darrande fingrar tryckte
trohetens symbol, låg stel och kali i hans. De
voro allena, och gripen af sin mäktiga känsiä
böjde han sig ned och andades en kyss på hennes
panna: Om du visste, huru högt jag älskar
dig hviskade han.

Hon såg nastan förundrad ut, men drog sig ej
tillbaka, hvilket han tog som ett godt förebud;
hon tillät också, att han satt vid hennes sida och
höll hennes hand, men samtalet dem emellan
ville icke taga fart.

Stundom flög väl den tanken igenom honom:
Kan du verkligen tro, att hon känner för dig

så som du för henne? Men då erinrade han sig
prostens ord om de varma känslorna under en
kali yta. Hvad man önskar tro, det hoppas man
på såsom verklighet, och Kraftenbergs kärlek
var för osjälfvisk att uppställa fordringar.

I det hela kände han sig den följande tiden
nastan lyckligare, då han i ensligheten tänkte på
eller drömde om Olga, än då han befann sig i
hennes närhet, och tili följd däraf voro hans
besök icke alltför tätä. Vanligen kom han med
bultande hjärta, uppfylld af alit hvad han ville
säga henne, men det mesta förblef osagdt
han satt tyst och nöjde sig med att beundra den
vackra, bleka sfinxen, som likväl städse behöll
sin fängslande makt öfver honom. Ofta föreföll
han sig själf dum och tafatt i hennes sällskap och
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måste göra mellan honom och sin forna umgänges-
krets, men ömheten för henne och hans längtan
att omhulda och beskydda henne besegrade alla
hans inkast.

Därhemma försvunno också alla oangenäma
intryck och grubblerier, där var ju så mycket
att ordna och ställa för den blifvande unga härska-
rinnans mottagande. Han hade anskaffat nya
möbler, och beträffande alit försökte han utforska
Olgas smak och taga hänsyn tili hennes trefnad.

Regina å sin sida satte alla händer i rörelse
och var själf flitig som en myra för att feja huset
från vind tili källare. Huru det skulle kannas
att lämna hushållstyglarna ifrån sig åt en ung,
säkert oerfaren matmor, ville hon icke tanka på,
hufvudsaken var, att Wästerby fick värdinna,
och att herr Ernst var lycklig. Lång tid hade
den gamla icke för sinä förberedelser.

Kraftenberg önskade ingenting hellre än att
snart få hemföra Olga för att helt få ägna henne
alla de ömma omsorger han så gärna ville slösa
på sitt hjärtas utkorade, och hon å sin sida mot-
satte sig icke heller hans önskningar i detta hän-
seende, hvarför bröllopsdagen utan vidare tids-
utdräkt bestämdes.

Kanske kände sig Olga trots sitt värdfolks
välvilliga gästfrihet tryckt af tanken att så
längetaga främlingars godhet i anspråk, tänkte han

det fanns ju också ett varmt hem så närä, hvar-
för skulle hon väl då dröja att träda in däri.

47
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Regnet föll oafbrutet, när Kraftenberg vak-
nade på sin bröllopsmorgon, och himlen var
inhöljd i en tät töckenslöja, men han var för
lycklig att bry sig om vädret, och Regina tydde
»regn i brudkronan» som rikedom och lycka.

Vigseln skulle iörsiggå på eftermiddagen i
prästgården, och inga gäster voro inbjudna utom
pastorsadjunkten med fru och gamla Regina, som
likväl undanbedt sig aran för att kunna väl-
komna de nygifta vid hemkomsten.

Brudgummen hade inga närmare släktingar,
och Olga hade bestämdt motsatt sig att sända
en inbjudning tili hennes anförvanter, hvilka
hon dock genast underrättat om sin förlofning.
Godsägaren tyckte, att dagen var alldeles ovanligt
lång, trots att man skref november. När han gick
genom de högtidsprydda rummen eller blickade
ut på gården, där folket rest en ståtlig äreport,
föreföll honom alltsammans som en sällsam dröm,
ur hvilken han fruktade att vakna. Regina fick
tårar i ögonen, då han i sin splitternya brud-
gumsdräkt kom för att bjuda henne farväl, han
såg ju så god och så lycklig ut, medan dock ett
drag af allvar vid tanken på dagens betydelse
hvilade kring munnen.

Gud välsigne herr Ernst snyftade gum-
man nu skulle unga frun och pastorn sett
sonen sin.

Om de kara däruppe kunna följa vara
öden, hoppas jag att äfven de välsigna min bröl-
lopsdag sade han rörd.
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Snart satt han i vagnen och ilade bort mot
sitt mål. De gamla i prästgården hade anordnat
alit så festligt som möjligt; brudpallarna, som
prostinnan i unga år broderat tili sin egen vigsel,
voro framtagna ur sinä lärftsfodral, och den
nygifta prästfrun hade smyckat rummet med
blommor och gröna växter. Olga var klädd och
väntade honom i förmaket, sade prostinnan,
sedän kunde vigseln gärna ske, man hade ju alls
intet att vänta på.

Liksom då han gick för att framföra sitt anbud
tili henne, måste Kraftenberg äfven nu stanna
ett ögonblick, innan han förmådde öppna dörren.
Olga stod framför den gamla spegeln med marmor-
bordet och drog ett par långa handskar på sinä
fina händer. Ett ögonblick berörde det honom
oangenämt, att hon icke ens för denna dag aflagt
sin dystra sorgdräkt. Myrtenkronan gjorde hen-
nes gestalt än mer imponerande, men brudslöjan
omslöt mjukt hennes hvita hals, och han var i
denna stund själf för skakad att se, huru onaturligt
blekt hennes ansikte tedde sig bakom tyllskyarna.
Ett lyckligt hjärta doldes för visso ej under
denna af tillbakaträngda kval präglade mask.

Min älskade, prosten väntar oss sade
Kraftenberg lågt och lade hennes hand med en
svag tryckning på sin arm.

Hon böjde hufvudet och gick med snabba
steg ut i salongen, där den ärevördige prästen
stod redo att besegla deras förbund för lifvet.

På hans framställda frågor, svarade brud-
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gummen med låg, upprörd stämma, Olgas röst
hade däremot en hård klang, och hon höll oaf-
brutet sinä ögon fästade på prosten utan att en
enda gång vända dem mot den make hon med
fri vilja valt.

Vigseln föreföll de närvarande högtidlig och
än mer prostens varma tai efteråt, förnämligast
ställdt tili brudgummen, som han känt ända
från barndomen och omhuldat såsom en son.
Godsägaren tryckte innerligt hans händer tili
tack, och prostinnan skulle gärna gifvit bruden
en moderlig omfamning, men hon såg så kali och
otillgänglig ut, att den goda gumman blef helt
förbluffad. Hon tröstade sig med att duka fram
en präktig bröllopsmåltid, ehuru de nygifta tyvärr
gjorde föga heder åt hennes anrättningar.

När önskar du att vi skola fara hem?
frågade Kraftenberg och vände sig tili Olga.

Det gör mig detsamma svarade hon.
Jag hoppas du behåller kronan och slöjan

på, min gamla Regina och gårdsfolket därhemma
skulle nog gärna se sin unga matmor i brud-
skrud.

En bedröflig syn sade hon med kväfd
röst. Kraftenberg tyckte det ljöd som en snyft-
ning.

För Guds skull Olga, du är sjuk, jag dåre
som icke förr sett det. Är det återigen hufvud-
värken.

Hon nickade: Låt oss fara genast rö-
stenljöd otålig—friska luften gör mig kanske godt.
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Prostinnan var välment öfvertalande, men
Kraftenberg lät vagnen köra fram.

Det regnade ännu fint, när de gingo utför
trappan, och prosten höll med gammaldags artig-
het ett paraply öfver bruden, medan brudgum-
men på starka armar lyfte henne upp i åkdonet.

Farväl och tusende tack han tryckte
gång på gång det vänliga gamla parets händer,
men intet ljud kom öfver Olgas slutna läppar,
i sin hvita boa med slöjan dragen öfver ansiktet
liknade hon en dyrbar marmorbild. Godsägaren
ropade »kör på», och regndropparna från de gamla
pilarna vid vägen föllo med ett rasslande ljud
mot suffletten.

Otäckt bröllopsväder mumlade kusken,
den hederliga Lindeman, och drog den nya livre-
rockens styfva krage uppåt öronen, men inne i
vagnen satt brudparet så tyst, att ljudet af hvar-
enda droppes fall trängde in tili dem.

Kraftenberg, som kände, att hans frågor
rörande hufvudvärken tycktes pina Olga, satt och
höll hennes af handsken omslutna hand och för-
sökte bekämpa en känsiä af smygande ångest,
som ville tränga sig på honom.

Hela Wästerby strålade som ett ljushaf dem
tili mötes, och hela gården var full af folk, som
hurrade öfverljudt, när vagnen blef synlig. Ute
på verandan under en vacker af enris och pappers-
rosor flätad ljuskrona stod Regina i spetskantadt
sidenförkläde och långa guldörklockor ett
arf efter farmor Brigitta och hälsade djupt



52

nigande den unga husfrun, som hennes herr Ernst
framförde tili henne. Nu tog han Olgas slappa
hand och hviskade innerligt: Välkommen
hem min egen, älskade hustru!

Öfverallt inne i rummen var fullt upplyst,
den stora, rymliga våningen tog sig i denna prakt-
fulla belysning särdeles festlig ut, och godsägaren,
som lagt Olgas arm i sin, förde henne med strå-
lande blickar ur rum i rum, omtalade ändtligen
sinä tankar och planer, när han ordnat hemmet,
och huru alit syftat tili hennes trefnad och bekväm-
lighet. Han blef helt varm, kände sig här på
egen grund och botten för första gången obesvärad
med henne, och i öfvermåttet af sin lycka lade
han ömt sin arm omkring henne och ville trycka
den smärta gestalten intill sig, men Olga gjorde
sig häftigt lös och förde handen mot pannan.

Ack ditt stackars hufvud, plågar det dig
alltjämt? frågade han med oro.

Olidligt svarade hon och slet med ett
ryck handskarna af sinä smala händer.

Hvad det är ledsamt, och jag som hade
hoppats att redan i kväll få presentera dig för
alit gårdsfolket!

Det står jag ej ut med svarade hon
otåligt den här tunga kronan nastan krossar
min hjässa.

Kraftenberg öppnade sorgset dörren tili nasta
rum, en stor, rymlig sängkammare i hvitt och
ljusblått. Alit härinne var utvaldt vackert och
dyrbart samt vittnade om fin smak och öm
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omtänksamhet för henne, som skulle bebo det:
Du behöfver säkert någon hjälp med kronan
sade han jag skall kalla på Regina.

Ja, det är bra! Inte ens tack! Han slöt
sakta dörren igen och ilade tili den gamla tjäna-
rinnan, som han fann i matsalen sysselsatt med att
duka ett vackert kvällsbord för de hemkomna.

Kara Regina bad han gör dig lös
och gå in tili din unga matmor, hon har en svår
hufvudvärk, och du kan säkert göra dig nyttig
för henne.

Gumman skyndade bort, och hennes hus-
bonde gick fram och åter med bekymrad uppsyn.
Regina fann Olga sysselsatt med att med en viss
ovarsam häftighet rycka nålarna ur sitt svarta hår,
hvarvid myrtenblad från krans och krona reg-
nade öfver henne.

Låt mig få hjälpa bad den gamla jag
är ej så dum kammarjimgfru, fast jag kömmit
något ur vanan vi skola inte rifva det vackra
håret, seså sakta bara, nu är det bra!

Ja tack sade Olga och förde med en
känsiä af befrielse handen öfver pannan.

En sadan rikedom sade Regina och
rörde beundrande vid de tunga hårmassorna
sådant väger, skulle inte ett kalit omslag göra
godt åt hufvudvärken?

Ja vatten mumlade Olga mekaniskt.
Och eau de cologne sade gumman och

visade stolt på alla de fina kristallflaskor, som
stodo uppställda på toilettbordet framför den
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vackra trymån herr Ernst visste inte, huru
godt han menade alltid var det något nytt
han tänkte ut och skaffade hem.

Kanske unga frun sedän kommer ut och
äter en bit hon såg inbjudande på Olga
vi ha nu försökt vårt bästa med bröllopskvälls-
varden.

Nej, nej Olga slog förskräckt händerna
för ögonen.

Är det så illa, nå då får det vara, men
en liten kopp te bjuder jag här inne i alla f ali.
Nu går jag.

Kraftenberg kom Regina tili mötes: Hur
är det med henne?

Värken är svår, men stackars liten, hon
är en riktigt fin dam, det får jag lof att säga.
Nu skall jag föra en kopp varmt te åt henne, det
friskar upp!

Kommer hon inte ut i matsalen?
Tycker någon det, så sjuk som hon ser

ut. Sätt sig tili bords bara herr Ernst, Sandra
kan taga in maten. Jag skall nog passa unga
frun.

För första gången föreföll det den unga hus-
bonden, som om han i Reginas tanke värit en
biperson i sitt eget hus och det tili på hans bröllops-
dag.

Sandra satte hastigt faten på bordet och för-
svann. Hon trådde synbarligen tili festen i köket,
där de öfriga höllo kalas, och Regina dröjde fort-
farande bakom den stängda dörren.
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Det var så olikt alit hvad han tänkt sig för
denna dag. Han hade hoppats få sitta här
på tumanhand med Olga vid festbordet, sedän
skulle de gått ut och taiat några vänliga ord med
husfolket. Tankspridt sköt han nu utan att
knappt ha rört vid maten tallriken ifrån sig
och gick in i salongen, fram tili ett af fönstren.
Dimman höll på att skingra sig, och en svag
månstråle genombröt töcknet han tänkte på
sinä rosiga morgondrömmar och blef tung tili
sinnes. Ändtligen kom Regina.

Får jag gå in? han lade häftigt handen
på hennes arm.

Frun sofver redan svarade gumman
kort.

Och jag fick icke ens säga henne godnatt!
Kraftenbergs ansikte skuggades som af ett

moln. Kanske skulle Regina i denna stund önskat
att kunna framföra en hälsning, men Olga hade
ju icke nämnt ett ord om honom, bara slagit
armarna kring henne och brustit i tårar.

Det lilla lammet Regina var rörd öfver
ett sådant förtroende från den stolta unga fruns
sida, men ej så litet bestört. Det stod nog inte
rätt tili med brudlyckan, det såg hon ju klart,
men vidare förstod hon icke heller. Hon försökte
emellertid trösta och lugna efter bästa förmåga,
den här unga hustrun hade ju inte något moders-
hjärta att luta sig tili, och sorgsen var hon riktigt
af hjärtat, det kände hon.

Den gamla erfor en sällsam känsiä af ömhet
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för denna vackra främling, som så småningom
grät sig trött vid hennes bröst, och redan denna
afton knöts första tråden i det trofasta band,
som sedän alit framgent skulle förena matmor
och tjänarinna. Hon blef tili och med en smula
ljummare i sin känsiä för herr Ernst och lade ej
synnerligt märke tili hans betryckta utseende:
Det kan vara bäst, att herrn inte går och tram-
par alltför mycket inne hos sig anmärkte hon
onådigt det kunde störa frun.

Jag skall vara tyst som ett möss lofvade
han med tillstymmelsen tili ett leende. Han
gjorde dock först en rond kring gården för att
öfvertyga sig om, att alla lyktor och bloss voro
ordentligt släckta. Dido, den stora, bruna hunden,
kom vänligt tili honom och lade sitt lurfviga
hufvud i hans hand.

Du gamla gosse mumlade han och strök
hunden öfver ryggen du och jag åtminstone
förstå hvarandra.

Därute regnade det på nytt, men hans sinnes-
stämning gick blott alltför väl ihop med väder-
leken idel grått i grått! Det måste vara ett
styggt omen, när man firar bröllop på en oväders-
dag.

Regina gick i filtsockor och dammade af inne
i de dammfria rummen, då husbonden kom in
efter sin vanliga morgontur i stall och ladugård:
Sofver hon ännu?



57

Gumman lyfte armarna och hyschade, det
märktes tydligt, att han icke förstod sig på en
fin dams hemvanor: Naturligtvis sofver hon.

Kanske jag kunde få en kopp kaffe?
Nu kom Regina något tili sig, förstås det,

kaffet skulle in på minuten. Tyst satte sig gods-
ägaren ned, den betryckta stämningen från i går
tycktes fortfarande hvila öfver huset. Strax
därefter kom en stockköpare för att göra upp om
en större virkesleverans. Wästerby skogen sköttes
med berömvärd ordning. Kraftenberg kände
ingen håg att i dag syssla med affärer, allra minst
hade han lust för en lång skogsvandring, men
Regina uppmanade honom ifrigt att gå tills
han kom hem var unga frun väl just jämt utsöfd

försäkrade hon.
Han begaf sig således i väg och försökte halla

tankarna samlade kring kubikmått, sleepers och
timmerstockar, men de flögo det oaktadt oafbrutet
hemåt. Ändtligen fick han följa sin håg och vända
tillbaka. Då han åter trädde in i matsalen, satt
Olga vid kaffebordet, han hälsade hjärtligt och
bad Regina att också få en kopp, det var så
roligt och så märkvärdigt på samma gång att
dricka kaffe tillsammans med henne, här i deras
eget hem.

Han berättade om sin nödtvungna skogs-
utflykt, och huru han hela tiden bara längtat
hem, nu då han hade någon där att längta tili,
den allra käraste i världen, och medan han pratade
i glad ifver, märkte han ej, huru kali och likgiltig



58

hon satt där, utan att ens skänka honom en enda
flyktig blick.

Efter frukosten förde han henne omkring
öfverallt, lät Regina låsa upp dörrarna tili skåp
och skafferier och presenterade alla tjänare för
henne i det stora, ljusa köket, som blänkte af
renlighet och nyskurad koppar.

Sist hette det: Nu skall du också se min
stolthet, stallet. Han svepte ömt en kappa
omkring henne och tog hennes arm.

Det var en vacker, af sten uppförd nybyggnad
han förde henne tili, ljus och rymlig samt tids-
enlig i alla afseenden. Tili höger stodo parad-
hästarna, men det var ej tili dem han vände
Olgas blick, det var tili raden af arbetsdjur, som
välskötta och frodiga tuggade sin hafre ur krub-
borna.

Se på dessa Olga, det är min glädje att
halla dem väl, det plågar mig städse, då jag ser
en bruten rygg eller en skafvad länd, hvad betyda
inte starka och välfödda dragare för en jord-
brukare. Gif akt på Matti och gamla Bläsan,
ser du sadan nacke, åh de äro sådana präktiga
kräk han klappade den rödbruna hästen öfver
haisen, och djuret vände sig om och såg på hönom
med en nastan mänskligt förstående blick.

Jag tror nog de kanna, att jag viii dem
väl sade han leende gamla Matti kan ännu
gå an som ridhäst, den kan du i sommar begagna
vid vara första lektioner. Åh Dido, är du också
här.
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Du skall ej bli skrämd, kara Olga, det är
bara glädjesprång, Dido är en krona tili hund
och mig varmt tillgifven. Där kommer gamla
grind-Anna, ett inventarium på gården och sten-
döf. Godmiddag Anna, här får du se min unga
hustru! ropade han med stentorsstämma och
nickade godmodigt åt gumman, som neg så
att den korta kjolen snuddade vid marken.

Det var en grann kvinna!
Rätt träffat gamla Anna så tycker jag

med! Han log belåtet; det märktes tydligt, att
husbonden var i godt samförstånd med både djur
och människor på gården, men hon som likt en
automat gick vid hans sida, gaf knappast akt
därpå.

Middagen liknade en verklig bröllopstaffel.
Regina hade öfverträffat sig själf, och Kraften-
berg satte sig i glad stämning tili bords, men då
Olga blek och tyst knappt smakade maten, blef
han med ens åter beklämd, skulle han då aldrig
lyckas bryta den is, hvarmed hon bepansrat sig!
Regina hade tagit upp en möglig flaska ur källa-
ren, maken tili den hade man druckit på lilla
Ernsts kristningsdag. I dag var det ju ett lika
värdigt tillfälle, menade hon. Husbonden fyllde
det första glaset åt henne själf och tackade för
den trohet hon visat honom i många, långa år,
han hoppades tillade han att hon nu äfven
skulle blifva ett godt stöd för hans unga hustru.
Regina grät smått, och Kraftenberg var mycket
gripen, Olga ensam satt oberörd.
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Då de ätit, var det redan skumt, och alla de
många lamporna vorotända. Med ett sista djärft
försök att rycka sig lös från det tryck, som tyngde
honom, öppnade godsägaren flygeln och bad sin
hustru spela. Han visste, att hon var en skicklig
pianist, raen hade ej velat be henne spela i präst-
gården, där det blott fanns ett gammalt, ostämdt
piano. Han hoppades, att hon skulle tycka om
detta instrument, som en verklig musikkännare
utvalt, och själf njöt han alldeles ofantligt af
att höra på.

Olga tvekade en smula, men satte sig dock
ned och for pröfvande öfver tangenterna.

Det har en vacker ton sade hon nastan
motvilligt.

Han blef förtjust och slog sig ned i en bekväm
länstol för att på en gång njuta af musiken och
beundra den spelandes fina profil, ren som en
otadlig came. För första gången spred sig en
känsiä af lugn och stilla lycka öfver honom, och
då han såg på sin unga, vackra hustru, kom där
en fuktig glans i blicken. Hon var visserligen
annorlunda, än han drömt sig henne, men hvem
vet hvilka smärtsamma förhållanden gjort henne
så sluten och tillbakadragen. Det skulle nog
gå öfver, då de blefvo mer bekanta med och
vana vid hvarann, och han skulle tills vidare
icke plåga henne med sin ömhet. Ack nej, han
skulle vara så varsam och endast genom tusen
omsorger öfvertyga henne om, huru högt han
älskade henne. Alit skulle ännu blifva godt!
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De milda tonvågorna, som soft hans hjärta
tili ro, tystnade plötsligt i ett skärande missljud.
Olga hade sprungit upp, tryckt händerna mot
pannan och med ett ångestfullt: Jag kan inte
uthärda längre skyndat in i sängkammarn,
hvars dörr hon häftigt slog igen efter sig.

Kraftenberg satt som förstenad, han begrep
ingenting, blott att hans ljusa dröm med ett slag
blifvit skringrad. Han strök sig öfver ögonen
och visste icke, om han drömt eller värit vaken,
men den syn han nyss bevittnat stod alltför tydlig
för honom, och ändtligen medgaf han för sig
själf, hvad han redan flere gånger skjutit ifrån
sig, att det var någonting åt Olga, någonting som
gjorde henne olycklig, och som han därför ovill-
korligen måste taga reda på.

Han följde efter henne genom de många rum-
men och knackade på den slutna dörren. Intet
svar. Han knackade åter och öppnade den sedän
utan vidare. En purpurröd ampel spred ett
matt sken därinne, och i halfskymningen såg han
Olga, som kastat sig på den lilla divanen i hörnet
och borrat hufvudet in i de mjuka atlaskuddarna.

Han närmade sig tveksamt: Är du sjuk
Olga, eller hvad är det?

Hon svarade ej, dolde blott än djupare sitt
hufvud. Han betraktade henne med oro, sedän
satte han sig bredvid henne och smekte varmt
och ömt hennes hand.

Kara Olga, haf förtroende tili mig, bad
han om det är något bekymmer, som tär dig,
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så tala om det för mig. Jag är ju din make nu,
din allra närmaste i världen, och har rättighet
att få veta, hvad som plågar dig.

Ja, denna rättighet det är just den, som
är det olyckligaste af alit! utbrast hon och
ryckte häftigt undan sin hand.

Jag förstår inte din mening, viii du ej
förklara dig?

Jo, det viii jag! Hon satte sig upp och
strök håret ur pannan jag är förtviflad öfver
att vara här, öfver att jag bundit min frihet.
Jag hatar mig själf, för att jag kunnat förmå mig
därtill, och jag tycker jag skulle kunna bära
hand på mig själf, för att jag så våldfört mitt
hjärtas känslor.

Men du blef ju dock af fri vilja min hustru
sade Kraftenberg tonlöst.

Det är just det, som plågar mig mest.
Olga tryckte händerna mot sinä tinningar och
vaggade fram och åter i tröstlös sorg.

Jag skall säga er hela sanningen, det tjä-
nar tili ingenting mer att förtiga den sade
hon hårdt. Då jag förra året kom hem tili
min olyckliga far, voro både min kvinnliga stolthet
och mitt hjärta dödligt sårade. Min kusin baron
von K. hon kämpade mot sin häftiga rörelse
han han lekte med mig, det var uselt, och
likväl var det jag, som fick bära skulden. Hans
föräldrar kallade mig en lumpen kokett, som
lönade med svart otack ali godhet de från barn-
domen bevisat mig. Jag vädjade tili Emile, men
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den fega stackarn räddade sig. I grund och botten
ville nog äfven han hellre göra ett rikt gifte.

Det var en förskräcklig stund, då sjönko på
en gång heder, kärlek, vänskap och förtroende
tili stoft för mig jag trodde inte mer på någon,
jag var som ett skadskjutet djur, och därför
sökte jag mig hit, det enda ställe i världen, som
jag trots ali dess uselhet dock kunde kalla
hem.

Hon vaggade sig på nytt fram och åter i sin
ångest och smärta; sedän fortfor hon: Slutet
på historien vet ni, också min sista tillflyktsort
blef tillintetgjord, jag måste taga emot främ-
lingars barmhärtighet för tak öfver hufvudet,
och sedän stod blott en enda utväg mig öppen,
att blifva bonne, ett slags bättre tjänarinna hos
personer af mitt forna umgänge. Då kom ni
med ert anbud. Som en blixt for det igenom
mig, se här en räddningsplanka, nu kan du i
din tur triumfera öfver din hjärtlösa släkt. Frestel-
sen var för stark, jag dukade under för den.

Hon tystnade och drog efter andan. Kraften-
berg hade sänkt hufvudet, och ett drag af outsäg-
ligt lidande tecknade sig kring hans läppar:
Det var således för att hämnas på den andre,
som du gifte dig med mig?

Olga nickade och rörde otåligt sin fina sko-
spets fram och åter på brusselmattan: Jag
tog emot ert anbud, men jag tänkte aldrig framåt

sade hon jag förstod inte, hvad som nu
blifvit mig klart, att jag icke kan uthärda lifvet
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med en främling, som jag inte känner, och med
hvilken jag har alls ingenting gemensamt.

Endast namnet svarade han sakta.
Olga böjde trotsigt sitt hufvud, med hänsyns-

lös liknöjdhet för det dödliga sår hon nyss till-
fogat mannen vid sin sida.

Godsägaren hade rest sig och vandrade med
tunga steg några slag fram och åter i rummet,
sedän satte han sig ned midtemot Olga.

Det var en sorglig historia du nyss berättat
mig sade han jag beklagar djupt de olyck-
liga förhållanden, i hvilka du befunnit dig, men
ännu mer beklagar jag, att dessa förhållanden
fördunklat dina rättsbegrepp tili den grad, att
du kunnat handia mot mig såsom du gjort.
I alla fall är det bra, att du nu utan omsvep
berättat mig alit, jag bör tili och med tacka dig
för din fruktansvärda uppriktighet, som gör
vägen tili handling klarare för mig.

Han tystnade ett ögonblick, såsom för att
samia sinä tankar: Du säger, att du inte kan,
inte viii lefva tillsammans med mig fortsatte
han med en underligt främmande och klanglös
stämma likväl kvarstår som ett oafvisligt
faktum det, som före vår förlofning höll på att
bringa dig tili förtviflan din öfvergifna belä-
genhet. Jag kan visserligen icke förstå, att
ett giftermål med en enkel landtbrukare skulle
kunna utgöra en triumf gentemot dina friherrliga
anförvanter, men hvad jag vet är, att du som
min hustru innehar en skyddad och aktad ställ-
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ning. Jag nämner det icke af tom skrytsamhet,
jag anser mig tvärtom skyldig att underrätta dig
om, att jag tack väre minä sparsamma för-
fäders omtanke, är fullkomligt oberoende, ja
hvad världen kallar rik!

Hon nickade.
Du visste det förut? Ah, penningen skulle

motväga bördsstoltheten, de äro således så lumpna?
Ett bittert leende krusade för ett ögonblick

hans läppar, men Olga slog ned ögonen, och hennes
kinder färgades af en brännande rodnad.

Nåväl, om du har svårt att härda ut
med mig, så betänk dock den tryggade existens
jag kan erbjuda dig. O Olga, Olga utbrast
han plötsligt öfverväldigad af sin rörelse det
finnes icke i dessa rum ett föremål, som icke på
något sätt syftat tili din trefnad eller ordnats
för att behaga dig; jag hade velat göra dig tili
den lyckligaste hustru i världen, velat bära
hvarje börda för dig, plocka bort hvartenda
törne från din väg och efter ali min förmåga
afvända hvar stormvind, som stört din frid
jag var så dåraktig, att jag vågade hoppas . . .

Han betäckte ansiktet med sinä händer, och
ett ögonblick var det så tyst, att den djupa suck,
som framträngde ur hans betryckta bröst, tycktes
genljuda i rummet. Olga hade rest sig och lutade
sig stelt mot soffans ryggkarm.

Du bör betänka minä ord han ryckte
åter kraftigt upp sig kyrkans välsignelse har
förenat oss, och jag må gärna tilistä det jag är
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gammalmodig, om du så viii jag förstår ej
dessa moderna giftermål med skilsmässa i släptåg.
I min släkt, i det stånd, odalmannens, från hvilket
jag stammar, och tili hvilket jag anser för en
heder att få räkna mig, betraktas en skilsmässo-
process ännu som något mindre hedervärdt. Jag
ber därför, ja jag tili och med fordrar af dig, att
du i denna allvarliga sak må taga dig betänketid.
Stanna kvar här, låt oss säga ett år, och du skall
vara fri! Två resande, hvilka tillfälligtvis mött
hvarandra på lifvets väg, kunna ju också hafva
sitt härbärge under samma tak, så skall det äfven
vara med oss. Ett år kan medföra många växlin-
gar, du har åtminstone under ett lugnt oberoende
tid att utstaka din framtid, om du ej ändrar ditt
nuvarande beslut. För min omgifnings skull
anhåller jag, att du denna tid ville sitta som
värdinna vid mitt bord, men hvad jag icke ber
dig om, är att få sorja för dig och förse dig med
alit hvad du önskar, det är den enda rättighet
din make icke viii afsäga sig. Låt mig veta ditt
beslut, då du lugnt öfvervägt minä ord.

Han steg upp, böjde sitt hufvud för henne
och lämnade rummet.

Den som kunde reda ut denna trassliga
härfva måste vara visare än själfva kung Salomo

muttrade gamla Regina, när hon öfversåg det
orörda kvällsbordet. Hvarken herr Ernst eller
unga frun behagade spisa, den läckra fiskfärsen
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fick stå och torka, och den såg ändå riktigt
präktig ut.

Olga satt styf och stel i sängkammaren och
svarade ej ett dugg på Reginas matbud; det
lönade just att laga någonting för henne, och
husbonden låtsade Regina lade en extra ton-
vikt på det sista ordet vara så sysselsatt med
sinä räkenskaper, att han ej gaf sig tid att äta.
Det hade aldrig händt förr. Någonting var på
tok, det såg den trogna gumman, men hvad det
var, förstod hon sig alls icke på och kände i luften,
att det också öfvergick hennes förmåga att ställa
tili rätta, så van hon än var att sticka sin näsa
öfverallt där i gården.

I går, då Regina sett, att Olga verkligen led,
och hon dessutom liksom förtroligt vädjat tili
henne, hade den gamla tjänarinnan känt sitt
hjärta värmas för den unga matmodren i dag
blef hon så tillbakastött, att hon inte visste, huru
hon skulle upptaga det. Herr Ernst satt ju också
där så blek och tyst, det var riktigt som om en
olycka hängt öfver huset, öfver hela denna gamla
gård, där så många generationer sundt, hederligt
folk lefvat och dött i allsköns frid och trefnad.

Om herr Ernst åtminstone tog sig för att gå
tili sängs Regina hyste stort förtroende tili en
natts god sömn men huru ofta hon än gjorde sig
något ärende in, satt han fortfarande vid skrifbordet
och fyllde outtröttligt kolumnerna i de stora räken-
skapsböckerna. Slutligen måste gumman lämna
honom åt sitt öde och själf begifva sig tili ro.
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Kraftenberg lyssnade efter, tills sista ljudet
af hennes steg dött bort, sedän slog han plötsligt
igen boken och stirrade med en trött, uttryckslös
blick framför sig. Han tyckte luften i rummet
var tung att andas, eller kanske berodde det på
den tryckande tyngd, som hvilade på hans bröst.

Rundtomkring honom rådde nattens tystnad,
han hade god tid att tanka, på hvad? På det
som hädanefter skulle utgöra hans bittraste håg-
komst, det som denna afton tilldragit sig mellan
Olga och honom. Stundom kunde han icke få
hvarje detalj klar för sig, men genom töcknet
hörde han oafbrutet med skärande tydlighet Olgas
kalla ord: Jag viii icke lefva tillsammans med
en främling, med hvilken jag har ingenting gemen-
samt. Detta var alltid slutet på hans grubble-
rier, han tyckte att en alldeles oändlig tidrymd
redan förflutit, sedän de stodo vid hvarandras
sida borta i prästgården och växlade sinä betydelse-
fulla löften, och nu låg framtiden lika ändlös och
obeskrifligen ödslig framför honom.

En gång ertappade han sig med att småle,
det var öfver hans stackars, dåraktiga förhopp-
ningar, som nu lågo frusna och krossade. Manne
han blott drömt, ack nej, han var nog vaken,
och med ens kom där öfver honom hela vidden
och skärpan af den smärta, som drabbat honom,
hans hopplösa kärlek tili henne, för hvilken han
betydde mindre än intet, tanken på att hans
äktenskap var blott en skenbild, som en dag
skulle upplösa sig, kanske snart nog. Ack, det
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var ju inte någon hänsyn tili mänskors dom, som
kömmit honom att halla fast vid den där fordran
på ett år. Det var ju för att hans skälfvande
hjärta icke kunde uthärda tanken på att skiljas
irån Olga. Alit blef så smått, seder och bruk,
omdömen och principer det enda, som stod
kvar öfver alit detta, var kärlekens omätliga kraf.

Öfvermannad af sinä kval kastade han sig
på soffan och grät, såsom han icke gråtit sedän
han var en liten parfvel men ack, hvilka tårar!

Då Regina om morgonen kom in i husbondens
rum, viss om att han sin vana trogen längesedan
var utgången, fann hon honom stående vid fönstret,
och när han vände sig om, var hans utseende så
förändradt, att hon hapen ryggade tillbaka. Herr
Ernst hennes unga herr Ernst såg ju minst
tio år äldre ut.

Kraftenberg, som visste, huru omöjligt det
skulle vara att föra den gamla bakom ljuset,
sade sorgset: Det är inte såsom det borde
vara mellan min hustru och mig, jag vet inte
ens, om hon viii stanna kvar här, men om så
sker, skola vi uppbjuda alit för att göra henne
nöjd. Icke sant, min trogna Regina, att du viii
bistå mig? Din unga matmoder har haft det
mycket svårt i världen, men jag hoppas ännu
kunna lära henne, hvad kärlek förmår. Du har
ju förstått mig!

Den gamla tjänarinnan böjde tyst sitt hufvud,
han visste, att från denna stund voro alla hans
familjeangelägenheter i godt förvar; Regina kunde



70

både tiga och tala efter behof, och ingen skulle
bättre än hon förmå utjämna de svårigheter,
som nu inträdt i hemförhållandena på Wästerby.

Då godsägaren lämnade rummet för att återgå
tili sinä morgongöromål som vanligt och gum-
man begynte ordna därinne, iann hon bädden
orörd och lampan utbrunnen, tecken som utvisade,
att ägaren haft en sömnlös natt, och när hon
bakom soffkudden hittade en fuktig näsduk,
sjönk hon alldeles öfverväldigad ned på en stol
med näsduken bredd öfver knäna.

Åh Herre Gud, den stackars, kara gossen
utbrast hon snyftande tänk att han skulle
få en sadan hjärtesorg, och han som inte gråtit
sedän pojkåren och säilän då med han ville
ju aldrig vara pjunkig. Nu tog hon näsduken
och lade den mot sin skrynkliga kind, såsom ett
slags uttryck för alit det ömma deltagande hon
kände för den hon burit på sinä armar och tröstat
i hans barnsliga sorger.

Stackars herr Ernst, hade han verkligen valt
trollet för gullet? Hon såg mot Olgas dörr och
rynkade pannan, men när hon en stund senare
försiktigt smog sig in i den unga fruns sofrum
och såg det vackra, mörka hufvudet hvilande
på kudden med ett drag af obeskrifligt svårmod
kring den fina munnen, kom hon i strid med sig
själf.

Hon älskade herr Ernst och borde därför
vredgas öfver den, som gjort honom olycklig;
men Olga hade äfven redan intagit en plats i
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hennes gamla hjärta. Hon kände då, att hon så
godt sig göra lät hädanefter måste söka förena
sin gamla tillgifvenhet för den ene med sin gryende
ömhet för den andra. Annat kunde hon ej göra.

Nu slog Olga långsamt upp ögonen, hvad de
voro stora och klara, riktigt som daggpärlor:

Godmorgon sade hon och log blidt mot
gumman.

Den gamla nickade, hon gick för att draga
upp gardinerna och tände sedän en brasa i den
stilfulla kakelugnen. Eldskenet spred snart sin
varma glans öfver rummet. Olga vände hufvudet
på den mjuka kudden och betraktade för första
gången granskande hvarje föremål därinne.

Alit var utvaldt vackert, smakfullt ordnadt
och harmoniskt, en skriande kontrast tili det
eländiga hemmet på Ljungberga och vida kom-
fortablare än hennes tant och onkel hade råd tili.

Toilettbordet var uppfylldt af dyrbara saker,
hvarje liten kristalldosa eller flaska hade silfver-
lock med hennes initialer ingraverade, möbel-
öfvertyget, mattor och gardiner i förtjusande rika
mönster och från de höga fönstren en vacker
utsikt öfver den prydligt anlagda trädgården bort
mot en ung löfskog.

På kakelugnskransen stodo dyrbara småsaker,
som godsägaren hemfört såsom minnen från sinä
utlandsresor och nu funnit en glädje uti att med
det, som hade värde för honom själf, smycka
Olgas rum. De representerade helt visst en bety-
dande summa, men ingenting hade han ansett
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kostsamt nog att ägna henne. Intet ljud trängde
störande in i det tysta sofrummet, men det lät-
taste vidrörande af knappen invid den bekväma
bädden skulle genast sätta tjänstvilliga händer
i rörelse för att uppfylla minsta önskan.

Det föreföll henne med ens, som om hon nått
en tryggad hamn på sin oroliga bana. I går trodde
hon sig icke om att kunna lefva på detta ställe,
i dag kändes tanken på att skiljas härifrån som
en slitning. Tänk alit hvad det innebar att från
öfverflöd och oberoende störta sig ut i den kalla,
hårda världen, för att hos främmande människor
förtjäna ett knappt bröd.

Kraftenbergs tänkvärda ord kommo henne
i minnet. Skulle hon stanna kvar eller . . .

Det var frestande, det lekte för hennes blickar i
hvarje föremål i det hemtrefna rummet. Hon
knäppte ihop händerna öfver sitt hufvud och
grubblade.

Hvad skulle han väl tanka, om hon efter sin
energiska förklaring i går i dag jakade tili hans
ädelmodiga förslag. Ty det var ädelmodigt, hon
måste oaktadt sin motspänstighet erkänna det,
och det var fegt af henne att blott och bart af
egoism antaga det. Hennes ögon fylldes af
tårar, och hon hviskade knappt hörbart:
O, hvad skall jag göra, hvad skall jag göra!

Vid frukosten sammanträffade hon icke med
Kraftenberg, som åter begifvit sig tili skogs,
men efter den sena middagen, en mycket tyst
middag, stod han en minut kvar med handen på
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ryggstödet af den vackert skulpterade ekstolen:
Har du öfvertänkt, hvad jag föreslog i går,

viii du försöka ett profår här? Trots hans
tillkämpadt lugna röst särskilde man en för-
väntansfull oro bakom frågan.

Om jag får stammade non med blicken
sänkt mot golfvet.

Det var i den förr så trotsiga rösten en annan
klang, som vibrerade djupt inne i Kraftenbergs
skakade hjärta. Jag försökte i går förklara, att
min käraste önskan vore, om du ville betrakta
detta hus som ditt hem sade han lågt med en
lätt skälfning i rösten. Om det är någonting
du önskar, någon förändring i husets vanor, som
bättre anstår dig, så säg endast tili, och vi skola
med nöje göra dig tili viljes. Regina anser det
som en ära att få tjäna dig och verkställa hus-
modrens befallningar. Allting här står fritt tili
din disposition. Han tillade ej de ord, som
brände på hans tunga: Hvad mig själf angår,
skall jag såvidt möjligt icke gå i vägen för dig,
för att icke plåga dig med min närvaro, men
han teg och öppnade blott med en bugning dörren
tili salongen för henne, innan han drog sig till-
baka tili sitt eget område.

Om någon tanke på att hämnas funnit rum
inom honom i denna stund, skulle Kraftenberg
aldrig kunnat uppfinna ett mera förödmjukande
straff än denna storsinta förklaring.

Olgas små, hvita tänder borrade sig i den
röda läppen, så att den blödde. Hon hade velat



74

störta efter honom och i sin rättslösa vrede slunga
ut detta: Jag kan icke af en främling mottaga
en så gränslös frikostighet, jag viii icke bero af
er godhet men hennes fötter voro såsom fast-
vuxna vid golfvet, hon förmådde det ej. Ack,
motivet tili hans handlingssätt var så obekant
för henne, som om hon aldrig förstått den strå-
lande ömma blick han så ofta fäst på henne;
men kärlekens soi hade ännu aldrig smält isen
kring detta stormande flickhjärta.

Hvardagslifvet på Wästerby hade så småningom
antagit en viss form och gestalt. Stormen hade
lagt sig tili ro i det yttre, och Olga njöt halft
omedvetet af det följande lugnet, men i Kraften-
bergs anlete gräfde det tyst burna lidandet djupa
spår.

Naturligtvis vimlade det inom socknen af
hvarandra motsägande historier om deras äkten-
skap. Alla kände ju ena parten från barndomen,
och de visa i landena, som togo hans parti, run-
kade sinä kloka hufvuden och sade, att de alltid
förutsett, att det skulle bli ett olyckligt gifte.
Andra funno Olga utomordentligt intressant, det
hela var både mystisktoch romantiskt och utgjorde
ett länge välkommet samtalsämne, tills något
nytt dykte upp inom det lilla samhället.

Prostfolket, som länge väntat på ett besök
af det unga paret, som under deras tak förenat
sinä öden, beslöt ändtligen att själfva åka ut
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för att se förhållandena på Wästerby med egna
ögon. De blefvo dock ej mycket klokare däraf.
Kraftenberg mottog dem på det allra hjärtligaste,
och Regina bar in den rikligaste välfägnad, så
att därom var intet att säga.

Prostinnan undrade visserligen öfver, att den
unga värdinnan rörde sig nastan som en gäst i
sitt eget hem, men godsägaren vädjade flere
gånger tili henne och bad henne äfven vänligt
visa prostinnan omkring i det nyanordnade huset.

Gärna skulle den goda gumman därunder
velat taga unga frun smått i förhör, men Olga
var som vanligt oåtkomlig, och Kraftenberg
hade så skickligt inledt prostfar i några på dag-
ordningen stående kommunala frågor, att denne
efteråt tillspord af sin kara hälft hade alls ingen-
ting att anföra i det ämne, som just legat dem
båda mest om hjärtat.

Kom snart tili prästgården kara Ernst
sade den gamle vid afskedet jag har saknat
dig mycket dessa veckor.

Ja tillade prostinnan, min lilla gubbe
går från fönster tili fönster och tittar efter det
bruna stoet från Wästerby. Han kan inte läsa
så mycket som förr med sinä gamla ögon och
längtar därför efter sällskap. Så är det, när
ungarna flyga ur boet och de gamla bli lämnade
allena. Det få ni väl också profva på en dag
minä unga vänner.

Olgas svarta ögon sågo likgiltigt förbi den
pratsamma gumman, men Kraftenberg vände
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sig bort med ett drag af djup smärta i sitt manliga
ansikte. De två skulle ju icke åldras tillsammans.

Jag vet inte, hvad jag skall tro, men vår
kara Ernst ser just inte vidare lycklig ut
sade prosten på hemvägen han har verkligen
åldrats sedän sist.

Prostinnan nickade: De tåla nog smidas
tillsammans i hvardagarnas smältugn sade
hon leende man får lof att bida tiden.

Rätt så min kloka gumma småmyste
gubben och klappade henne på handen.

Olga tillbragte vanligen det mesta af dagen
i sitt rum, Kraftenberg åt frukost allena, och de
sågo hvarandra först vid den sena middagen.
Den förlöpte vanligen tyst, ända tills posten
inbars, medan de ännu sutto kvar vid kaffet.
Godsägaren låste själf upp väskan och ordnade
bref och tidningar för egen och tjänstepersonalens
räkning.

En dag föll ett kuvert med utanskrift tili
Olga i hans hand. Namnet »Fru Olga Kraften-
berg», som han första gången såg i skrift, kom
honom att rycka tili, det var skrifvet med en
vårdslös men elegant manlig handstil.

Här är bref tili dig sade han och räckte
fram det öfver bordet. Hon grep det hastigt,
och en enda blick på utanskriften dref en glö-
dande rodnad tili hennes kinder, men utan att
fästa sig vid det spörjande ögonkast han sände
henne, ilade hon hastigt ur rummet.

Han tvingade tillbaka en kansia af obehag,
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som gripit honom tog sinä tidningar och gick
för att tända en cigarr inne hos sig. Men ögonen
följde ej de tryckta spalterna, oaflåtligen såg han
för sin inre syn en liten skrifven rad med den där
lediga, karaktärslösa handstilen.

Hvarför grubblade han egentligen därpå?
Olga hade fått ett bref, därom var ju intet att
säga, men likväl! Nåja, hvarför skulle han med
uppsåt bedraga sig själf! Det där brefvet var
naturligtvis från kusinen, Olgas forna fästman,
och den som hon alit fortfarande älskade, det
hade han iörstått också af den rodnad, hvarmed
hon mottog skrifvelsen.

Och han ja han kände sig i denna stund
gripen af den lumpnaste afund mot denne
okände, som betydde så mycket för hans hustru.
Han var utan omsvep svartsjuk, förskräckligt,
eländigt, rasande svartsjuk. Hvilka kval, aldrig
hade han drömt dem så svåra, aldrig trott sig
själf om en så allsmäktig lidelse!

Slutligen kunde han ej längre härda ut inom-
hus utan tog sin regnrock och gjorde trots regn
och snöglopp en lång tur kring utägorna, tills
han matt af både kropps- och själsrörelse kunde
vända tillbaka.

Nu var han lugn, ja nastan såsom afdomnad,
men likväl stod ett nytt beslut klart för honom,
fattadt under den ensliga vandringen och efter
utkämpad strid. Hvarför skulle han längre tvinga
Olga att stanna på Wästerby, hon skulle blifva
fri, fri utan några villkor!
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Han skulle redan denna dag erbjuda henne
skilsmässa och sedän utfästa tili hennes framtida
underhåll en summa stor nog att tillförsäkra
henne oberoende, äfven om hon som ju måste
antagas längre fram ingick en annan förbindelse.

För att omedelbart få alit klart hade han
gärna redan denna afton velat tala med Olga,
men Regina, den vanliga budbärarinnan dem
emellan, förklarade kategoriskt, att frun hade
hufvudvärk och lagt sig tidigt.

Följande morgon dröjde han afsiktligt länge
vid frukostbordet, slutligen visade sig också Olga,
blek och med svarta ringar under ögonen, tydande
på en sömnlös natt. Han hälsade henne med
allvarlig vänlighet och bjöd henne uppmärksamt
de framsatta rätterna, men hon sköt undan
faten och tömde blott hastigt en kopp kaffe,
synbart angelägen att snart få stiga upp.

Kraftenberg såg ut öfver gårdsplanen, där de
sista frostbitna löfven fladdrade för höstvinden,
slutligen sade han långsamt och med tonvikt
på hvarje ord: Det har blifvit mig tydligt, att
jag begått en orätt mot dig, då jag fordrade ett
så kalladt profår af dina egna yttranden vet
jag ju, att du önskar skiljas må det så ske!
Jag hoppas dock kunna så begå, att din framtida
utkomst i alla hänseenden blir tryggad. Rösten
stockade sig, han var glad att ha taiat ut.

Olga såg förundrad på honom, och så små-
ningom stego tårar i hennes ögon.

Skall jag då gå och när stammade hon.
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Han spratt tili och betraktade henne med
häpna och frågande blickar: Jag trodde
jag tänkte du ville han var på det högsta för-
bryllad.

Här är så stilla sade hon lågt jag
är så trött.

Det klagande tonfallet i hennes röst skar
honom i hjärtat, han steg genast upp och gick
fram tili henne samt tog hennes viljelösa hand
och smekte den ömt. Där sutto vigsel- och för-
lofningsringarna redan helt vant på hennes smala
finger. O Gud, om det kunde bli annorlunda
han ville bedja och hoppas alit fortfarande!
Och huru kunde han väl numera yrka på skils-
mässa: Stackars barn sade han oändligt
mildt hvila ut så länge du viii, stanna helst
för alltid under detta skyddande tak, där
ingen, ingen i världen har minsta rätt att ofreda
dig.

Tack svarade hon. Det var första gången
det lilla enkla ordet halkat öfver hennes läppar,
och Kraftenberg gömde det i sitt minne som en
dyrbar juvel.

Han lämnade henne och satt snart, som det
tycktes, fördjupad i sinä skrifningar. Men gam-
mal kände han sig i denna stund, alldeles som
om han afslutat sin ungdom och nu befann sig
bortom lifvets middagshöjd.

Brefvet i går hade säkert burit Olga fega
förebråelser han anade icke, huru närä han
snuddade vid sanningen som kömmit gamla
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sår att blöda på nytt. Godsägaren kände sig
föga blidt stämd mot den där kusinen, hvars
karaktär föreföll honom minst sagdt lumpen.

Med sitt sönderslitna hjärta trådde nu den
arma Olga blott efter hvila och ro. Den fläkt af
vanvettigt hopp han närt ett ögonblick hade
redan flyktat, han tänkte nu på henne med
nastan faderlig ömhet, uppblandad med den
känsiä af beskyddande kraft gentemot de svaga,
som finnes nedlagd i hvarje god och stark mans
själ.

Han skulle uppbjuda alit för att skaffa Olga
det lugn hon behöfde, och detta beslut gaf en
länge saknad frid åt hans eget sargade hjärta.

Från denna dag blef förhållandet dem emellan
i viss mån ett annat. Kraftenbergs ansikte för-
lorade sitt lidande uttryck, hans lynne blef spän-
stigare, och han hängaf sig åter med något af sin
foma energi åt vården af sitt jordbruk och sinä
öfriga angelägenheter. Han undvek ej heller mer
samvaron med Olga, om han ock ej sökte den, och
talade alltid vänligt och uppmuntrande med
henne samt lockade henne därigenom stundom
ut ur hennes stela slutenhet.

I grunden var Ernst Kraftenberg synnerligen
lätt och angenäm att umgås med och därtill en
man, som icke begraft sinä intressen i sinä åker-
fält, utan som med vaken blick följde alla tidens
stora frågor.

Godsägaren vistades mycket ute, han ville
helst hafva sitt öga med öfverallt och sätta sig
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in i alla förekommande arbeten. Olga däremot
höll sig mest inne.

Du skulle taga dig motion i friska luften
sade han en dag med sin vanliga omtanke

för hennes välbefinnande dina kinder blekna
af det ständiga innesittandet.

Det ser så kusligt ut tycker jag
svarade den unga frun och såg mot fönstret, i det
hon rysande svepte en mjuk, hvit schal tätare
om axlarna.

Försök att röra på dig sade han vän-
ligt en rask promenad sätter blodet i omlopp.

Han gick och vågade ej hoppas, att hon skulle
följa hans råd, men då han återvände i den tidiga
skymningen, fann han Olga promenerande fram
och åter på den breda med sand täckta terrassen
under fönstren åt trädgården. Han blef så glad,
när han såg henne där, att han genast skyndade
fram för att säga henne det, men tili hans ledsnad
jagade detta närmande Olga snart in igen.

Senare såg han henne dock ofta därute i
skumrasket, och ehuru hans blick bakom gardinen
gärna stal sig tili att följa den smärta gestalten,
gick han aldrig mer ner för att icke störa hennes
korta vistande i det fria. Olga var synbarligen
nöjd att stanna på Wästerby, men husets herre
var och förblef för henne en främling, tänkte han
med en suck. Han blef dock ej bitter vid dessa
tankar, kände sig heller aldrig böjd att förebrå
henne eller grubbla öfver de lyten han upptäckt
i hennes karaktär. Han tänkte på Olga snarare
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som på ett öfvergifvet barn, i hvars bröst ingen
modersröst någonsin väckt ädla och goda känslor
tili lif. Skoningslösa, egoistiska människor hade
snarare utan barmhärtighet trampat hvarje spi-
rande frö och ingjutit hos henne deras egen bedröf-
liga lifssyn. Hvarför skulle han då ställa några
fordringar på henne.

Hans första dröm att få skydda och omhulda
henne hade ju blifvit verklighet därmed måste
han låta sig noja. Han älskade Olga hvarför,
det visste han ej själf kärleken kommer som
himmelens blixt och slår ned i just det obevakade
hjärta han utvalt så hade det gått honom!
Andra skulle kanske undra däröfver, klandra hans
vai och kalla Olga ovärdig den sanna, äkta kär-
leken, men han han trodde fortfarande, att
det inom henne som i hvarje slumrande människo-
själ finnes en gudomsgnista nedlagd af Skaparen
själf, hvilken blott Hans allmakt en dag skulle
kunna väcka tili full låga. Därpå ville han
oaflåtligen bida.

Julen var inne; i stad som på landet, i herr-
gårdarna som i minsta koja beredde man sig att
mottaga den glada högtiden. På Wästerby gjordes
stora tillrustningar. Regina med sinä medhjälpa-
rinnor bakade, bryggde etc. hela veckan före
helgen, och öfver hela huset låg en glad, förväntans-
full stämning, som kulminerade själfva julaftonen,
då de fattiga »i länet», som det hette, på förmidda-
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gen fingo enhvar sin beskärda del i det stora,
prydliga köket, medan gårdsfolket på aftonen
där samlades kring de dukade borden.

Innan festmåltiden hade husbonden dock
enligt fäderneärfd sed skakat hand med sinä
gäster, hvarefter alla gemensamt afsjöngo jul-
psalmen, ledda af godsägarens vackra baryton.
Jultexten upplästes äfven af honom, och sedän
utdelade han frikostigt de sedvanliga julpresen-
terna.

Snart sutto de nu alla vid den rikliga väl-
fägnaden, endast husbonden var denna kväll som
ofta allena. Han satt i farfar Petrus gamla två-
mans gungstol och lyssnade efter, om Olga kanske
ändå denna afton skulle öppna sin dörr och
komma ut tili honom. I förmaket hade han
ordnat ett vackert julbord med dyrbara skänker
för henne, och gamla Skärström, trädgårds-
mästaren, hade tagit upp vackra blommande
växter ur drifhuset.

Regina trippade omkring med små, oroliga
steg, skramlade med mandarinkopparna på te-
brickan och väntade, men dörren förblef stängd

Olga hade återigen hufvudvärk.
Ack Kraftenberg hade föreställt sig denna

jul så lycklig, när han före sitt giftermål gick och
drömde sinä fagra drömmar nu hade han ju
längesedan vaknat tili en tom och öde verk-
lighet.

Han drack slutligen sitt te ensam och prisade
Reginas julbröd för att fägna hennes gamla
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hjärta sedän vakade han öfver, att alla jul-
ljus blifvit ordentligt släckta och läste inne hos
sig tili öfver midnatt, som vanligt. Alit var sig
likt såsom förut på detta stillsamma sätt hade
han ju redan tillbragt mången julkväll, men
när han skilts från sitt folk, hade det alltid värit
med en glad tillfredsställelse öfver att veta dem
alla nöjda och belåtna, och friden därute och
lugnet i hans goda fädernehem hade gjort julen
kär för honom i alla f ali.

Nu var det likväl annorlunda, tomhet och
besvikelse fyllde hemmet och hans hjärta, och
i den ensliga kvällens stund ertappade han sig
med att stryka bort en förstulen tår, som sökt
sig fram i ögonvrån. Den kom utan tillåtelse,
och aldrig mer hade Regina funnit en våt näsduk
under hufvudkudden, men en engelsk skald har
om den tysta smärtan sagt:

»Då ögats tårar ej räcka tili
Då finnas ännu hjärtats kvar»

och så tänkte äfven Ernst Kraftenberg.
Juldagsmorgonen voro alla på Wästerby tidigt

i rörelse. Man skulle åka tili julottan med klin-
gande bjällror i den tidiga morgonskymningen
och husbonden själf i spetsen för tåget.

Nu hade Regina åter fullt upp att göra, det
var hon som besörjde ekläreringen af hela huset,
från vinden börjande, och Kraftenberg hade ofta
varnat henne för den branta trappan, men gum-
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man höll på gammal sed och ville, att gården som
i forna dagar skulle stråla af ljus julmorgonen.
Nu ringde Olga. Gumman skyndade dit in:
Unga frun har blifvit tidigt störd ursäktade
hon, det är alltid så här, då folket reser tili ottan.

Jag hörde bjällerklangen sade Olga.
Ja, det var husbonden, han körde själf

med svarta Dora och nya klockorna, det såg
präktigt ut, må frun veta, och hela Wästerby
strålar som en lykta, riktigt grant törs jag säga.

Jag skulle gärna se det sade Olga och
reste sig med ovan liflighet.

Det är så tidigt och så mörkt därute
anmärkte Regina betänksamt.

Desto klarare ser man då ljusen och i
en blink var Olga ur bädden.

Nu skall frun taga väl på sig förmanade
den gamla så där direkt från sängvärmen ut i
vinterkylan, tänk på det och Regina tog i hast
Kraftenbergs stora, mjuka respäls och svepte den
omkring henne den värmer sade hon belåtet.

Det var den allra vackraste vintermorgon,
rimklädda träd och en blank måne på den djupblå
himlen. Olga gick genom trädgården rundtom
det upplysta huset och sedän uppför en liten höjd
med planteringar, där hon ofta under hösten
stått i dystra tankar. Hon lutade sig mot en
smärt trädstam och såg ut öfver den snöhöljda
trädgården och det af ljus strålande karaktärs-
huset mot den tysta, höga björkskogen, som
tycktes höja sinä fina kronor ända upp mot
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stjärnhimlen. Då tonade plötsligt genom den
ljudlösa tystnaden klara malmtoner, dallrande
genom rymden. Det var kyrkklockorna, som ringde
menigheten samman tili den tidiga julottan.

Olga lyssnade hänförd, aldrig hade hon hört
sådana klocktoner, på en gång så manande och
så tröstfullt fridgifvande, och hela den högtids-
klädda naturen rundtom föreföll henne med ens
som ett stort tempel, med himlahvalfvet tili döme.

Det var underbart härligt alltsammans, ja så
vackert, att hon glömde att gå in. Den mjuka
pälsen värmde henne också så skönt, hon strök
halft omedvetet sin kind mot det lena skinnet,
som så vänligt skyddande omslöt henne alldeles
som som ägarens tysta omtänksamhet. Bilden
gav sig själf.

Hela hennes lif denna höst hade ju värit som
en enda lång hvila efter den föregående tidens
slitande stormar, och de dystra och bittra min-
nena från det förflutna begynte så småningom
mildras. Det var också så sagolikt att blott
behöfva uttala en önskan för att få den upp-
fylld »bord duka dig» huru ofta hade icke
denna trollformel återkommit i hennes minne.
Det var härligt att inte mer behöfva äta nåde-
bröd nådebröd, hon upprepade långsamt det
sista ordet. På en annans nåd men var det
icke just så hon lefvat alla dessa månader
bara tagit emot med fulla händer, utan någon
gengäld, ja utan att ägna ens ett tack åt den,
som outtröttligt sörjde för hennes väl!
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En djup blygsel fyllde för första gången fullt
medvetet Olgas själ hon kände, huru den
brann ända ut i rodnaden på kinder och hals,
och än en gång steg det ångestfulla ropet upp
inom henne, men nu af en vida ädlare grund:

O, hvad skall' jag göra, hvad skall jag göra!
Regina hörde icke, när hon återvände in

hon tog själf af sig den svarta pälsen och hängde
den med en viss allvarlig omsorg på klädhängaren
i tamburen, sedän lät hon sin hand liksom tili
tack fara öfver det mjuka skinnet.

Inne i förmaket stod fortfarande julbordet
med de rika skänkerna, hon satte sig därinvid
och försjönk i djupa tankar, och då Kraftenberg
vid frakosten hjärtligt önskade henne god jul,
såg han guldmedaljongen med hans mors hår på
sin fina kedja hänga kring hennes hals.

Hvad det gläder mig sade han sakta och
vidrörde lätt de fina länkarna.

Olga fick inte fram ett ljud, men hon räckte
honom handen med en underlig, ångestfull blick,
som han ej kunde tyda.

Vintern var förbi, och maj med sinä vår-
vindar, sin ljusa grönska och sinä knoppande
skogar var inne.

Kraftenberg gladdes, att den långa, tunga
vintern var öfver, våren var alltid hans favorit-
årstid, den kom med hälsan tili de sjuka, med
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ljus efter mörka dagar och hopp tili sorgsna
hjärtan. Med nytt mod hängaf han sig åt det
brådskande arbetet på åker och äng.

I hans husliga förhållanden hade åter en viss
förändring inträdt, Olgas köld tycktes gifva vika,
men i stället såg hon ut som ett skyggt, förskrämdt
barn, som försökte tyda sig tili, hvad man önskade
af henne. Kraftenberg visade alltid en lugn
glädtighet, som var alldeles beundransvärd, han
liksom uppfostrade det dyrbara material lifvet
fört i hans väg.

Mot våren påstod Regina, att unga frun led
af frossa - hon hade ofta feber, och matlusten
var alldeles förbi. Godsägaren blef orolig och
bad doktor Gren vika in, när han den följande
veckan skulle passera Wästerby man borde
ej skrämma upp patienten, men han önskade
gärna höra läkarens omdöme om hennes befin-
nande.

Såsom i förbigående omnämnde Kraftenberg,
att doktorn nasta dag skulle äta middag på
Wästerby. Olga spratt tili: Jag skall stanna
på mitt rum i morgon sade hon häftigt
jag viii inte se honom, jag är trött.

Så mycket mera skäl då för vår goda
doktor Gren att se dig svarade Kraftenberg
med ett försök att skämta.

Olga brast i tårar och protesterade, men stärkte
blott honom i det fattade beslutet.

Han vågade dock knappast hoppas, att hon
skulle infinna sig tili middagen den utsatta dagen,
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blef därför så mycket mer förundrad, då Olga
välklädd satt bakom soppterrinen och artigt upp-
fyllde sinä värdinneplikter mot den gamla hus-
läkaren. Det var första gången hon så gjorde,
Kraftenbergs hjärta slog högt, han kunde ej taga
ögonen från den vackra kvinnan uppe vid bords-
ändan. Också doktorn var angenämt berörd,
det märktes tydligt, och det höjde än mera vär-
dens stärnning.

Efter middagen måste Olga spela, den gamla
doktorn var stor musikkännare och njöt vid sitt
kaffe och en fin cigarr i f ulia drag af det nöje,
som här bjöds honom.

Efteråt tog han liksom för att tacka den unga
fruns händer och behöll dem i sinä: Vet ni
hvad, min kara fru värdinna sade han ni
är nervös, och puisen är ojämn. Krafterna se
inte heller ut att vara jättelika, alltså taga vi
något stärkande och göra sedän en badresa under
sommarn.

Gillas interfolierade Kraftenberg förnöjd.
Olga bleknade. Han var nog glad att blifva

af med henne, tänkte hon.
Ja, nu är ju resan beslutad sade dok-

torn vid afskedet hvad säger unga frun själf?
Naturligtvis reser jag svarade hon lågt.

De kommande veckorna upptogos af diverse
reseförberedelser. Godsägaren uppmanade ifrigt
sin hustru att rekvirera alit som behöfdes från
staden, mera kunde hon ju sedän skaffa sig
utomlands. Olga kom tydligt ihåg onkel baronens
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gnat fordom, då tant Aurore ställde sig i ordning
tili den sedvanliga badsejouren; alit skulle räknas
ut på pennin, och dessutom måste man gå diplo-
matiskt tili väga vid hvarenda småsak, som
skulle begäras. Tant Aurore begagnade tusen
konstgrepp. Men Kraftenberg var höjd öfver
slik småaktighet.

I slutet af juni skulle resan anträdas. Veckan
förut kom godsägaren från staden och berättade,
att Olga skulle få godt ressällskap i lektorskan
Bergkvist, doktor Grens syster, som skulle begifva
sig just tili samma ort.

Olga sade ingenting, ville inte ens för sig
själf tilistä, att det var en missräkning, och att
hon halft omedvetet hoppats, att Kraftenberg
skulle ledsaga henne på färden.

Hon blef blott tystare och mera nedslagen
för hvarje dag som gick, och Regina gick omkring
och puttrade öfver nymodiga ideer med krus-
mynt-te och myrbad skulle hon nog kurerat
frossan lika bra.

Kraftenberg skulle följa Olga tili staden och
ångbåten. De hade ämnat dricka te hos doktor
Gren i hans lilla nätta ungkarlshem för att göra
bekantskap med hans syster men tusen bestyr
i det sista hade hallit husbonden fast, så att de
voro tvungna att åka ned direkt tili hamnen,
där den vackra ångaren redan låg och rökte,
redo för afresan.

På akterdäck vimlade det af passagerare,
några hade böcker och tidningar, andra marin-
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kikare tili hands, de flesta stodo ännu lutade mot
relingen och språkade med släkt och vänner på
stranden. Bland dem som redan slagit sig ned
var en äldre, ståtlig dam och en gammal, grå-
hårig militär. Med dem samtalade lifligt en ung
man, hvars likhet med damen afgjorde, att de
voro moder och son. Med en viss oförsynt noncha-
lans mönstrade den unge, elegant klädde herrn
de öfriga resandena, och äfven bort mot kajen
sträckte sig hans irrande blickar, just då vagnen
från Wästerby körde fram.

Olgas gestalt måste öfverallt ådraga sig upp-
märksamhet, vacker och ståtlig som hon var,
särskildt nu i den stiliga resdräkten och den
klädsamma hatten. Godsägaren tog hennes res-
väska och den dyrbara respläden och räckte henne
ridderligt handen vid urstigandet.

Observatorn ombord ryckte tili en smula:
För t-n, det är ju Olga hon lör sig ju som
en drottning! utbrast han.

Olga då blifva vi förmodligen res-
kamrater svarade den gamla damen mindre
angenämt. Har hon den där mannen i släptåg.

Ja, en herreman hade hon i sitt följe,
förmodligen hennes man, ifall du ej antager, att
hon är stadd på rymmarstråt med en annan
skrattade den unga mannen gäckande.

Hall upp Emile de komma just hitåt
hon höjde varnande handen.

Åh se Olga god dag du kara, hvilken
glädje att få återse dig friherrinnan var tili-
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räckligt världsvan att finna sig äfven i en bryd-
sam situation.

Olga stelnade tili, och hennes hälsning var
tämligen styf.

Är detta din herr man nå presentera
oss då lilla vän, vi äro ju dina närmaste anför-
vanter läspade damen mildt.

Olga uppfyllde hennes önskan, och Kraften-
berg yttrade några likgiltiga fraser hvad till-
fället fordrade, medan kusinen tycktes slå sig i
samspråk med hans hustru. Friherrinnan såg
med en mildt vemodig blick bort tili dem:
De äro så glada att rakas, de kara unga, som inte
sett hvarann på så länge sade hon.

Kraftenberg tänkte: Nu är Olga inte mer
farlig för honom.

Den unga eleganten tycktes också hafva
mycket att meddela Olga. Godsägaren hörde
honom säga: Fatalt att du justreser bort kusin

jag har några dagars permission och hade ämnat
dem tili ett besök i det sagans slott, där du prin-
sessa Törnrosa stängt dig inne hela sista året.

Kraftenberg lyssnade andlöst på svaret.
Det går nu icke för sig sade Olga kalit.
Kanske vi få nöjet se er en annan gång

sade Kraftenberg med lugn artighet.
Åh jag tackar kusinen såg en helt

liten smula snopen ut Olga tycktes inte mer
lystra tili hans artigheter, och den där landtbruka-
ren såg alit något mera respektingifvande ut, än
han föreställt sig.
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Friherrinnan lade nu embargo på Olga med
utomordentlig älskvärdhet allting obehagligt
tycktes vara glömdt, hon gladde sig obeskrifligt
öfver detta lyckliga sammanträffande och bekla-
gade blott, när hon hörde, att godsägaren ej
skulle resa med, förlusten af en längre samvaro
med kara Olgas älskvärda make. Charmant,
allting var charmant!

Olga satt som på nålar: Slutligen reste
hon sig hastigt: Ursäkta tant Aurore, ångbåten
lägger snart ut, och jag måste ännu tala några
ord med min man. Hon böjde lätt på hufvudet
och gick bort tili Kraftenberg, som stod inbegripen
i samtal med en bekant.

Kors så ömt sade kusinen ironiskt
det skall väl bli ett kärligt farväl!

Han ser ju rätt städad ut, den där jord-
brukaren friherrinnan tog upp sin långskaf-
tade lorgnett och mönstrade de bortgående.

Rik som en Kroesus muttrade gamle
baron.

Ja min vän, det anstår också Olga, hon
har verkligen embellerat.

Kusin Emile bet sig i läppen och såg bister
ut. Kraftenberg hade tagit Olgas arm:

Det var ju trefligt, att mötet med dina
släktingar aflöpte så pass bra sade han
en gång måste det ju likväl ske. De tyckas nu
vilja anse det förflutna glömdt!

Olgas ögon blixtrade: Sådana äro de
sade hon bittert sara först och stryka öfver
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med sammetstassen sedän. Jag blygdes för dem
i dag.

Han böjde liksom urskuldande sitt hufvud.
Du gick dock miste om ett besök, som du

kanske gärna skulle mottagit sade han liksom
pröfvande. Hon skakade afvärjande sitt hufvud.
Ack just detta, dessa sista ögonblick, då hon
skulle haft så mycket att säga. Hon grep om
hans hand.

Kraftenberg såg kusinens hånfulla blick riktad
på dem: Låt oss gå ned och se på din hytt,
jag viii också öfverlämna ditt pass och reskassan

sade han.
Därnere funno de lektorskan, en äldre, god-

lynt fru, som genast gjorde sig bekant och lofvade
taga moderlig vård om Olga.

Här har du pengarna, behöfver du mer,
så låt mig veta i tid. Har du dina nycklar
lilla kappsäcken står här, och resväskan lade jag
uppe i gallret svep nu pläden om dig i natt,
om det känns fuktigt, när ni komma ut på
hafvet. Idel vänliga omsorger för henne, Olga
kände som om hennes bröst skulle sprängas.

Nu ringer det ja, jag får visst lof att skynda.
Farväl bästa fru lektorska; farväl Olga han
tryckte vänligt lugnande hennes darrande händer,
böjde sig sedän ned och kysste henne lätt på
pannan sköt väl om dig, Gud väre med dig
barn!

Dörren slöts efter honom nu var han
borta.
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Ja, ja, att skiljas känns alltid tungt
sade reskamraten deltagande ni har också
en så ovanligt präktig man, kara fru Kraftenberg

det är inte alla, som äro så omtänksamma.
Änkefrun tänkte i ali stillhet på sin gnatiga gubbe,
som nu hvilade sinä giktsjuka ben under en väl-
skött kulle på kyrkogården: Alla kunna då
inte få det bästa här i världen, min bror doktorn,
som ni känner, säger alltid, att det inte finnes
en förträffligare karaktär i denna värld än Ernst
Kraftenberg, han lär nu vara ett riktigt ideal
säger bror.

Men Olga hörde icke mer dessa tröstegrunder,
hon hade kastat sig på soffan och grät, så att
hjärtat ville brista, i godsägarens vackra respläd.
Att hon skilts från kusinen utan afsked, det
betydde i denna stund ingenting för henne, men
att Kraftenberg det hade hon märkt för
ett enda ögonblick kunnat tro att han skildes
från henne med den tanken, att kusinens ovär-
diga bild ännu intog sin plats i hennes hjärta,
det var just det, som plågade henne mest och
som hon icke kunde frisäga sig ifrån, nu när
snart haf och land skilde dem åt.

Kraftenberg hade på stranden tagit ett häftigt
farväl af baron Emile, som tämligen slokad öfver
att icke mer ha fått se en skymt af Olga stod
kvar och svängde sin hatt efter ångbåten. Nu
satte han sig upp i den väntande vagnen och lät
de vackra, oroliga hästarna sätta af.

Magnifika kreatur mumlade baronen
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karien tyckes vara hästkännare, och ett stiligt
åkdon håller han sig äfven med ja de kvinnorna,
Olga såg sig minsann väl före. Han försökte
gnola en operettmelodi och se nonchalant ut,
men det var blott en dålig mask för att dölja
en osmaklig känsiä af grön afund, som steg honom
i haisen.

Under tiden satt vagnens ägare tillbakalutad
med hårdt hoppressade läppar: Hvarför lät
jag henne resa, hvarför följde jag henne icke
tänkte han, medan saknaden grep hårdt kring
hans hjärta tänk om hon inte mer skulle vilja
vända tillbaka tili mig om den där andre . . .

Ja elegant var han ju och en riktig världsman
de voro ju också barndomsvänner.

O, Olga, Olga hviskade han slutligen
du är mig så kär utan dig tyckes mig hela
världen tom och öde kom dock igen ingen
kan älska dig högre än din stackars make.

Sommaren hade gått förbi. De första dagarna
efter Olgas bortresa voro långa som år, tyckte
godsägaren, sedän resignerade han, tog itu med
arbetet och sökte finna sig såvidt möjligt. Det
gladde honom också, att Olga i sinä bref små,
korta skrifvelser, som han alltid bar på sig och
gömde som dyrbara reliker skrifvit att vistel-
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sen därborta verkat välgörande. Nu voro non
och den snälla lektorskan redan stadda på åter-
resa och skulle blott stanna några dagar i den
svenska hufvudstaden före hemfärden.

Kraftenberg hade länge räknat dagarna
nu beräknade han på timmar och minuter, när
ångbåten skulle anlända, så att han kunde vara
Olga tili mötes. Han längtade outsägligt efter
detta återseende, det var som om han haft feber
af oro. Stundom greps han af en verklig ångest,
att Olga under deras skilsmässa uppgjort några
planer, som för alltid skulle åtskilja dem, och
om han också i ljusare stunder höll fast det bevin-
gade hoppet, att alit ännu skulle blifva godt
mellan dem, kommo i synnerhet ju mer hennes
återkomst närmade sig sorgsna tankar, som ver-
kade förstämning och oro.

Det gamla, ruckliga huset, som fordom utgjort
Olgas hem, hade rifvits under, sommarn, och
godsägaren lät här uppföra en snygg arbetar-
bostad för utgården. Här vandrade han ofta
denna tid, gaf sinä order och berömde timmer-
männens arbete. Han var själf i alit en ordnings-
människa och fordrade detta äfven af andra,
men rättvisan däri blef också vanligen erkänd.
Dagen före Olgas hemkomst hade han också
infunnit sig vid bygget, där han dröjde längre
än vanligt, så att han först mot solnedgången
närmade sig hemmet.

Han frapperades af att se ett främmande
åkdon köra nedför alien, kanske var det någon
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handelsagent förmodade han eller en väntad
veterinärläkare. Han raskade på sinä steg, men
det första han såg i tamburen var en damkappa
på klädhängaren och diverse reseffekter just
inburna på verandan.

Olga han ryckte upp dörren tili mat-
salen, som dock var tom. Nasta minut kom
Regina glädjestrålande emot honom.

Hon är hemma förkunnade gumman
nastan triumferande hon kom för en halftimme
sedän och är frisk och glad som en lärka.

Kraftenberg kände, huru hans hjärta bultade.
Regina fortsatte: Då jag berättade, att herrn
gått tili nybygget på Ljungberga, sade frun, att
hon skulle hvila sig en stund de kommo med
en tidigare tur än ämnat var och ha haft en svår
natt på sjön.

Se då för ali del tili, att hon får vara ostörd
manade han och sänkte själf rösten tili en

hviskning. Han vinkade med handen och för-
svann, men inne i skrifrummet måste han riktigt
sätta sig ned och öfvertänka den stora nyheten,
att Olga nu var återkommen, att blott en sluten
dörr skilde honom från henne. Medan han så satt,
föll hans blick på storstöflarna, som buro spår
af promenaden i skog och mark, han skyndade
att byta om och såg sig sedän eftertänksamt i
spegeln. Hår och skägg hade fått växa för vildt
på sista tiden, han hade just tänkt anlita barbe-
rare i staden; han tyckte helt beklämd om hjärtat,
att han såg ohyfsad ut, och han, som aldrig förr
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ägnat en tanke åt sitt utseende, blef plötsligt
bekymrad för det intryck Olga skulle få af honom

hon som kom utifrån stora världen och en
elegant badsociete.

Han gjorde i hast toilett, fann sig ej efter
förnyad granskning mera tillfredsställd och gick
så för att möta Olga. Regina sysslade därute
och dukade ett verkligt festligt tebord: Sofver
hon alit fortfarande?

Som ett godt barn hviskade gumman
hon ligger på soffan i förmaket med hufvudet

på hårda karmen man ser riktigt, huru trött
hon måtte värit.

Tror du hon skulle vakna, om jag vågade
bara ett ögonblick, säg?

Sakta och vackert nickade den gamla,
som hade medlidande med hans otålighet.

Han sköt portiären åt sidan och gled ljudlöst
fram på den mjuka mattan, där låg Olga alldeles
som Regina sagt, med hufvudet stödt mot soff-
karmen. En fördröjd solstråle lekte öfver hennes
halföppna läppar, friska rosor färgade den fina
kinden, och andedragen kommo så jämna, hon
sof lugnt och djupt.

Han stod länge kvar och betraktade henne
oaflåtligt med blickar af den innerligaste ömhet,
sedän drog han sig lika tyst tillbaka, nu hade
han smakat återseendets ljuflighet och var beredd
att vänligt men besinningsfullt välkomna henne.

Han satte sig att läsa vid den försvinnande
dagsglimten, men i förväntansfull spänning att
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få höra de välbekanta lätta stegen och se, där
stod hon ju plötsligt såsom vuxen ur marken.
Han sprang upp! Hvad hade han icke velat
gifva för att i detta ögonblick få sluta henne i
sinä armar, tili sitt stormande hjärta, men han
betvang sig nu som förr. Olga skulle aldrig
behöfva klaga öfver karaktärslöshet hos honom
i detta hänseende.

Kanske såg hon en smula besviken ut öfver
detta vänligt lugna mottagande, men om så var,
märkte han det ej, och så satte de sig ned för att
dricka te. Olga hade intagit sin forna plats.
Skulle det nu åter bli en af de där tysta mål-
tiderna, som han mindes med sadan ängslan,
nej, där satt ju hans unga hustru med en egen-
domlig glans i blicken och kring den röda munnen
ett leende, som han aldrig förr sett, och berättade
interiörer från badortslifvet, så roligt och spiri-
tuellt, att han för första gången såg, huru fäng-
slande hon kunde underhålla.

Jag har inte ännu rätt hämtat mig från
öfverraskningen att redan i dag finna dig här
sade han. Naturligtvis hade jag ämnat möta
dig med vagnen, och nu kom du . . .

På en skakande kärra skrattade hon
men det gjorde ingenting, jag är så stark nu och
var ansedd som den bästa i fråga om gångsport
därborta.

Kraftenberg såg beundrande på henne, hon
var verkligen en strålande bild af hälsa och lifs-
lust, och likväl, likväl hade hon funnit vägen
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tillbaka tili honom och det stilla Wästerby.
Kunde han taga det som ett godt omen!

Han vågade dock .icke tro, att Olgas glada
lynne kunde blifva beståndande, ehuru den första
veckan efter hennes återkomst verkligen gick
förvånansvärdt bra. Hon delade ut små presenter
åt tjänstepersonalen, alla hade hon kömmit ihåg

sedän satte hon sig i matsalen med sitt arbete
och visade sig märkvärdigt intresserad att höra
om alit, som tilldragit sig på gården under hennes
frånvaro. Kraftenberg var förvånad öfver, huru
väl hon trots sin tillbakadragenhet var inne i
förhållandena, och fann att gamla Regina hallit
henne så tämligen au courant med enskildheterna
i Wästerbys krönika.

Ofta då han oväntadt trädde in, såg han ett
nytt uttryck i hennes drag, någonting ljust och
längtansfullt, som icke funnits där förr. Om
det kunde finnas en möjlighet, den allra minsta
gnista hopp för honom tänkte Kraftenberg
måste han nu vara dubbelt varsam i sitt sätt
för att icke skrämma bort henne, men under
denna väntan, som slutligen blef tili en tortyr
för honom, förvandlades hans väsende och fick
någonting kalit och främmande, som Olga för-
gäfves sökte utgrunda.

Det fanns ögonblick, då hon önskade återse
det gamla, sorgsna, hopplösa uttrycket hos honom,
det hvars orsak hon så väl förstod, nu var han
alltid så behärskad, så afmätt lugn. Hon såg
icke, att detta blott var en mask öfver hans
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upprörda inre och kände sig skygg därvid, tills
Kraftenberg med bäfvan motsåg, att det bör-
jade närmande, som skett dem emellan, åter
skulle gå isär.

Posten hade nyss anländt, godsägaren ögnade
genom ett nyss brutet affärsbref, nu föll hans
blick på Olga, som med ett litet leende höll upp
fyra tättskrifna sidor för honom.

Från tant Aurore log hon en älskvärd
utgjutelse öfver den glada nyheten, att kusin
Emile ändtligen funnit den rätta, en stormrik
grosshandlaränka från Hamburg lycka tili?

Kraftenberg såg forskande på henne: Gör
det dig inte ondt? frågade han sakta.

O nej sade hon och såg ett ögonblick
på honom med en öppen, full blick sedän
rodnade hon djupt, medan en ilning af stormande
fröjd kom hans hjärta att bäfva.

Mitt bref tvingar mig att resa bort
sade han med en suck. Aldrig hade han gjort
det mindre gärna.

Resa bort? När då?
Redan i morgon, men jag hoppas den

lilla affärsuppgörelsen icke skall halla mig alltför
länge från hemmet. Han gick in tili sig för att
ordna, hvad som behöfdes för resan. Olga skulle
offrat mycket för att få packa hans kappsäck,
men hon hade icke under den flydda tiden sökt
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förvärfva denna rätt, rättigheten att vara sin
make en hjälp, och måste nu se, huru han helt
naturligt anlitade gamla Regina.

Senare på kvällen bad hanhenne dock följa
med in i skrifrummet, hvars tröskel hon hittills
aldrig öfverskridit: Jag har så säilän värit
borta sedän sedän vi gifte oss började han

och i händelse jag blir fördröjd på resan, ville
jag be dig taga hand om minä nycklar, dessa
öppna chiffoniern, de andra lådorna och facken
i skrifbordet och portfoljen med värdepappren.
Du kan ju profva dem sedän, de öppna ganska
lätt. Därborta vid dörren hänga de stora nyck-
larna tili magasinen, jag har försökt ordna alit
efter bästa förmåga, men något oförutsedt kan
ju inträffa, då har du gamla Regina och arbets-
fogden, som är fullt pålitlig.

Olga var betryckt hela kvällen, men Kraften-
berg lugn och jämn som vanligt, han hade alla
sinä reseförberedelser undangjorda i god tid,
och i hans hjärta hade en röst oafbrutet hviskat
med tyst jubel: Olgas hjärta är fritt!

Resfrukosten följande morgon var snart in-
mundigad, och hästarna hade kört fram. Olga
klingade nervöst med teskeden mot koppen,
månne han inte såg, huru upprörd hon var?
Ack nej, han var upptagen i det sista af sinä
prosaiska order tili Regina. Pilströmskan skall
hafva en half hektoliter mjöl hemsänd och gamla
Anna potatis den sjuka hästen måste också
noga efterses och murarn på nybygget få sin
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likvid på lördagen som vanligt, med en skeppa
korn tili »hemkomma» åt gummans hönor.

Ända tili det minsta kom han ihåg, husbonden
på Wästerby hade osvikligt godt minne. Tack
och farväl Regina här har du resväskan, jag
vet att du nödvändigt måste ha något i handen
för att få följa ut tili vagnen.

Gumman klippte med ögonen för några oför-
synta tårar, och nu vände han sig ändtligen tili
Olga: Sköt väl om dig min vän, och låt Regina
skämma bort dig, då är hon belåten sedän
som drifven af en plötslig impuls slog han armen
omkring henne och tryckte en lång kyss på den
vackra munnen.

Du skulle dock en enda gång hvila vid
mitt hjärta älskade förlåt?

Alit hade gått i en blink, när hon kom tili
besinning, var han redan borta och åkdonet
långt nere i alleen.

Borta, borta, och nu är det för sent!
Ja, ifall frun glömt något, så hinner man

inte mera upp honom menade Regina, som
hört det ångerfulla utropet herrn kommer
väl snart tillbaka.

Det vet jag ej.
Nå, han skrifver väl, eller telefonerar

han tröstade den gamla nu ska vi inte sätta
oss och sorja utan taga oss för en riktigt grundlig
storstädning.

Du menar städa undan den bortfarne
sade Olga ängsligt.
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Nej bara göra fint, tills han kommer igen,
herrns skrifbord skulle alit tåla vid en rafistulering.

Tror du jag vågar Olga sprang lifligt
upp.

Förstås att alit är väl, när frun gör det
småmyste gumman jag känner herr Ernst.

Ernst Ernst ett så vackert namn, och
hvad det väl anstod just honom tänkte Olga.

Det var nastan med en känsiä af vördnad
hon inträdde i Kraftenbergs hvardagsrum, där
allting hade en så rent personlig prägel och där-
för så lifligt framkallade hans bild för henne.
Tak och väggar, möbler och gardiner, alit var
hållet i diskreta färger, hvarje föremål gediget,
och de stora bokskåpen fyllda af värdefulla verk.
Ingenting saknades utom kvinnliga handarbeten,
en försummelse som Olga lofvade sig själf att
ersättä; den vackra matta hon påbörjat därute
skulle nu få utgöra början.

Vid den gamla gungstolen stod rökbordet,
här var hans favoritplats, etagererna i hörnen
dignade af tidskrifter i landtbruk och otaliga
andra frågor, och på den låga hyllan vid hans
enkla järnsäng lågo två små böcker i slitna band

i går hade hon räknat tre kanske en af dem
följt honom på resan. Hon tog upp den öfversta,
det var en psalmbok med hans mors flicknamn
»Anna Järnfält» på första bladet den andra
var ett litet Nya Testamente med Kraftenbergs
eget namn och konfirmationsdagens datum
det var mycket nyttjadt, och tjocka blyertssträck
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under enstaka verser utvisade, att de heliga
orden med eftertanke begrundats.

Olga blef underlig tili mods. I hennes forna
hem hade man ofta förlöjligat »de gudliga», det
viii säga alla, som i religiöst afseende vågade
hysa en åsikt afvikande från den lätta tonen i
deras krets. Kusin Emile skulle ansett en gud-
fruktig man som en virrig svärmare, lindrigast
sagdt, och kallat honom en »gammal käring».
Olga hade trott på honom och skattat hans om-
dömen högt, nu hade där fallit som fjäll från
hennes ögon.

Hvad var väl kusinen i hennes tanke numera,
en tanklös, lättsinnig pojke, som strödde omkring
sig omogna omdömen och gäckande vitsar.
Nu hade hon lärt kanna en verklig man, en hel-
gjuten personlighet, som öppet vågade visa färg,
och som med sällsynt storslagenhet trots sin
kristliga lifsåskådning uppenbarade verklig
manlighet utan fruktan och tadel. Hon knäppte
ihop sinä händer, och kanske för första gången
sedän barndomens oskuldsdagar steg en stam-
mande bön öfver hennes ovana läppar det var
en tacksägelsebön Olga tackade Gud ur djupet
af sitt hjärta, att den ne man var hennes make.

Dagarna under godsägarens frånvaro hade
trots ali förmodan gått fort för Olga. Den vackra,
röda mattan var längesedan färdig och tog sig
väl ut på farfar Petrus gamla gungstol. Dess-
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utom hade hon med nyvaknadt intresse tagit
sitt hem i betraktande, detta hem där hon nu
närä ett år lefvat snart sagdt som en främling.
Linklädskåpens och de uråldriga, järnbeslagna
kistornas rika förråd gåfvo anledning tili många
diskussioner. Regina beskref, och unga frun
beundrade. Både »lilla rosenmönstret», »ollon-
kvist» och »vandringsman» togos fram, för att
icke tala om det holländska duktyget med inväfda
namnchiffer, som farmor Brigittas föräldrar utom-
lands låtit en skeppare köpa tili dotterns utstyrsel.
Silfver fanns det också, massiva skedar och
bägare med inskriptioner från den gamla bond-
släktens bukiga ekskåp. Olga ville hafva reda
på alit, och Regina tröttnade icke att berätta,
och då brefvet med den glada underrättelsen om
husbondens hemkomst anlände, tyckte Olga att
tiden svunnit som en dröm.

Hon gick som i en feber af otålighet hela
dagen, ehuru hon visste, att Kraftenberg först
lofvat komma med aftontåget, och för att stilla
sin oro ordnade hon om och om än ett, än ett
annat i skrifrummet, som denna tid värit hennes
käraste tillflyktsort. Regina hade också tusen
bestyr, hon bakade skorpor och gjorde kakor,
och just då hon trädde in med kaffebrickan för
att locka unga frun att profva resultaten af hennes
f lit, körde prästgårdstrillan fram tili trappan.

»När berget ej kommer tili Mahomed, måste
Mahomed fara tili berget» deklamerade prosten,
när han svepte filten om sin lilla, runda prostinna.
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Gumman nickade, hon ville ändtligen se tili,
huru de hade det på Wästerby Olga hade
hon ju ej heller rakat sedän badresan, om också
Ernst under sommarn ofta gästat prästgården.
Prostinnan blef så vänligt välkomnad af den unga
värdinnan, att hon knappast ville tro sinä egna
ögon och öron, Olga serverade själf kaffet och
trugade Reginas varmbröd minst lika välment
som prostmor själf. Senare fick hon sin dolda
åstundan att titta i kök och skafferier, skåp och
väfkammare tili fullo tillfredsställd och beredde
sig just att i skumrasket åka hemåt, då Didos
muntra skall på gården förkunnade husbondens
ankomst.

Olga flög som en pii ut i tamburen, och Regina
slog välkomnande upp dörrarna.

Godafton han ville som vanligt vänligt
räcka sin hustru handen, men Olga gick närmare
och bjöd honom blygt som en rodnande sjutton-
åring sinä friska läppar: Välkommen hem
Ernst sade hon sakta.

Tusen tack han såg med glad förundran
på henne och hälsade sedän på prostinnan, som
nu äfven trädde ut tili dem för att bjuda farväl.
Olgas omsorg att palsa väl om gumman fägnade
Kraftenberg, och hennes glada: Glöm inte
bort Wästerby klingade som musik i hans
öron. Nu sutto de två allena vid kaffebordet, och
Olga slog i af den ångande drycken:

Har du frusit? frågade hon.
Han spratt tili, hvad detta lilla »du» —så
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länge efterlängtadt, nu gled lätt och ledigt öfver
hennes läppar. Han mottog koppen med en blick,
öm som en smekning: Det var drag på tåget
i dag, och nu på hemvägen hven östanvinden om
öronen vi kunna vänta den första snön
sade han.

Du är så blek sade hon oroligt.
Ja jag medger, att jag känner mig en

smula frusen och litet trött också han lutade
sig tillbaka i stolen och strök sig öfver pannan.

Du har bestämdt ansträngt dig på resan
jag skulle föreslå, att du lägger dig en stund på
soffan därinne, Regina har varmt och godt öfver-
allt. Kraftenberg smålog tacksamt, men leendet
var bra matt, tyckte Olga bekymrad.

Hon följde in med honom i skrifrummet
för att se, om han skulle iakttaga hennes små
anordningar eller beundra gungstolsmattan, men
han sjönk blott trött ned på soffan och slöt genast
ögonen. Olga bredde en mjuk filt öfver honom
och satte sig sedän därinvid för att vara tili
hands, om han skulle önska något, men snart
märkte hon, att han somnat, ehuru hans slummer
var orolig och feberrysningar då och då tycktes
genomila honom.

Hon kände sig så beklämd, att hennes glädje
var med ens försvunnen, och oroliga aningar fyllde
hennes själ. Först fram på natten vaknade han
och klagade öfver svåra smärtor i bröstet; då
han varseblef Olga sade han oroligt: Hvarför
har du icke gått tili sängs, du skall icke anstränga
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dig. Hon svarade ej, och han kunde ju icke
ana, att hvarenda minut af samvaro nu var henne
dyrbar.

Regina, som icke heller gått tili sängs af oro
för husbonden han som aldrig brukade vara
sjuk pysslade med sinä hemkurer, för hvilka
hon hyste ett blindt förtroende, men Olga längtade
efter doktor Gren, och så fick Lindeman order att
genast spänna för och hämta honom. Hon visste
ju så väl, att den gamle läkaren aldrig skydde
att försaka sin nattro, om det gällde en patient.

Under tiden satt hon med hårdt knäppta
händer och lyssnade efter de mödosamma ande-
drag, som höjde Kraftenbergs breda bröst.

Vi få inte tappa modet kara hviskade
Regina, som såg hennes tysta ångest han är
stark nog tili att kampa sig igenom, det såg jag
redan i barndomen, då jag skötte »lille Ernst»
för mässlingen.

Olga tryckte den sträfva handen, men tala
förmådde hon ej.

När doktorn slutligen anlände och noga under-
sökt den sjuke, konstaterade han en häftig lung-
inflamation:

Det är ju en farlig sjukdom. Olgas
brännande blick fästes vid honom. Farlig,
ja visst min unga fru, om det viii tili, men vi skola
hoppas det bästa. Min vän här har en förträfflig
konstitution, genomsund men skall jag kanske
skicka ut en sjuksköterska? Han betraktade
henne pröfvande med sinä goda, kloka ögon.
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Tror ni verkligen, att jag skulle låta någon
annan vårda min man, när jag har krafter i öfver-
flöd och Olga sträckte förolämpad ut sinä
vackra armar. Godt, då tala vi inte vidare
om den saken doktor Gren nickade gamla
Regina kan tura att vaka låt henne göra det,
den trogna själen, och jag står när som helst tili
er tjänst glöm inte det!

Tack sade Olga varmt.
Olga blef under de följande veckorna också i

tillfälle att visa, hvad hon dugde tili. Doktorn
log ofta belåtet för sig själf: De där fina kvin-
norna voro tappra, då det gällde, nåja, det stod
ju också på historiens blad för resten. Han måste
verkligen medge, att den unga frun var duktig
och hennes anlag för sjukvård voro beaktansvärda
i alla f ali, ty hon hade ju icke lärt det men
känslan min vän gubben talade gärna tili
en osynlig åhörare och den kvinnliga intuitionen,
hjärtats intuition ville jag här kalla det!

Men det var icke ensamt den gamle doktorn,
som gillade henne, Regina rentut förgudade
henne, och alla på gården hyste den meningen,
att om god vård kunde rädda deras omtyckta
husbonde, så var det unga fruns förtjänst, hon
som både dag och natt oafbrutet vakade öfver
honom.

Kraftenberg led mycket och klagade, då han
låg i yrsel, hvilket ofta var fallet, men när han
var vid medvetande, bekämpade han sig ■—
Olga trodde nog, att det gällde henne. Han
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försökte alltid småle mot henne, då han öppnade
ögonen, och trycka hennes hand med sinä makt-
lösa fingrar. Först tyckte hon med smärta, att
han mest såg efter gamla Regina och var nöjd,
då hon rörde sig i sjukrummet, men alit som
tiden gled bort märkte Olga tili sin outsägliga
glädje, att han helst mottog hjälpen af hennes
hand, och att hans blick fick ett oroligt uttryck,
då han ej genast varseblef henne vid bädden.

Ack om han blott kunnat fatta, hvilken bitter
sällhet det var för henne att vårda honom i den
svåra sjukdomen nu då det var omöjligt för
henne att på något annat sätt bevisa honom
på en gång sin ånger och sin kärlek.

På framtiden tänkte hon aldrig, hon vågade
det ej det närvarandes tyngd var en fullt
tillräcklig börda att bära. En afton satt hon
försänkt i dessa tankar hos den sjuke. Regina,
som vakat den föregående natten, slumrade i
rummet bredvid, och alit var tyst, då kände Olga,
att hennes hand, som hvilade på täcket, fick
en svag tryckning:

Hvad är det min vän, önskar du något?
frågade hon med denna lugna, låga röst, som
verkar så välgörande i ett sjukrum lider du
mycket?

Hanskakade på hufvudet men på hans
panna stodo klara svettpärlor kanske var det
nu kommet tili den fruktade krisen, som doktorn
förberedt henne på.

Nu har jag det så bra sade han sakta



113

och tryckte åter svagt hennes hand men du
borde hvila älskade.

Ack, jag är alls inte trött försäkrade
hon ifrigt.

Det kännes så lätt i mitt bröst Kraften-
berg såg tankfullt ut öfver rummet jag tror
att jag kan tala.

Doktorn har bedt oss undvika ali ansträng-
ning sade Olga oroligt.

Ett matt leende flög öfver hans läppar. Hans
smala, aftärda ansikte såg nastan gossaktigt ut,
där han lutade sitt krusiga, blonda hufvud mot
den hvita kudden. Olga vågade icke tyda det
uttryck, som besjälade det i denna stund.

Jag ville säga, att jag tryggat din framtid
började han jag ordnade alltsammans nu

under resan döden kan öfverraska! Åter
såg han framför sig med den dröjande blicken
Gren har lofvat, du skall få det bra och behöfver
aldrig mer sorja för din utkomst. Om du visste,
hvad det gör mig lycklig att veta det; huru det
jämnar vägen! . . .

Olga hade gömt ansiktet i täcket: Du
samlar glödande koi på mitt hufvud de för-
bränna mig flämtade hon.

Kraftenberg såg frågande på henne?
Jag känner min skuld tili dig den trycker

mig tili jorden. Förstår du mig?
Åh barn, jag minns ingenting annat än

min kärlek tili dig, det är så lugnt inom mig
vi kunna skiljas alldeles i frid.
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Skiljas, o nej nej, Ernst min make
om du går, så tag mig med världen är tom
och öde för mig utan dig!

En sällsam ljusning gled öfver det bleka
ansiktet på kudden, han försökte sträcka armarna
efter henne, men de föllo maktlösa ned, då lade
Olga sitt hufvud på kudden invid hans: Du
du älskar mig sedän när? hviskade han.

Åh det är längesedan, när jag for bort i
somras och du sade farväl, trodde jag mitt hjärta
skulle brista.

Ett lycksaligt leende spred sig öfver hans
anlete: Olga, om jag dör, så vet att det är af
lycka stammade han med skälfvande läppar
o Gud, jag tackar dig!

Hans trötta ögon föllo ihop, och nasta ögon-
blick sof han lugnt och godt med lätta, smärtfria
andedrag.

Olga knäböjde vid bädden och betraktade
honom oafvändt ack om hennes häftighet nu
skadat honom? Men nej, denna sömn var så
stilla, den bästa han hittills åtnjutit faran
var öfver. Hon knäppte sinä händer och böjde
sig djupt för den gudomliga makt, som pröf-
ningen lärt henne vörda, för den kärleksvilja,
som utan förskyllan låter solsken följa på muina
dagar.

När doktor Gren nasta morgon trädde in i
sjukrummet, ljusnade hans blick: Hvad har
ni gjort med patienten, min unga dam frågade
han har ni gifvit honom en trolldryck?



Kraftenberg såg på Olga med en vacker blick:
Doktorn har rätt sade han betydelsefullt.

Den humoristiske gamle läkaren log: Jag
kunde gissa det med förlof sagdt Kraftenberg,
du har en förtjusande hustru.

Patientens bleka kinder rodnade af stolt glädje,
och tyst förde han Olgas motsträfviga hand tili
sinä läppar.

Ni har gjort så mycket för oss, därför må
smickret varda er förlåtet sade den unga frun
leende och såg på sin make.

Puh, här blir för känslovarmt proteste-
rade doktorn farväl mitt dufvopar, nu reser
jag och borta var han.

Det kunde han tryggt göra denna gång,
patienten behöfde icke mer hans trofasta vård,
tv sjukdomen var verkligen på allvar öfver-
vunnen. Nu hade han bara att ligga där, hvila
så mycket som möjligt och se sig tili godo med
alla de läckerheter Regina redde tili för hans
räkning. Framför alit njöt han dock af att
betrakta Olga i hennes stilla verksamhet för
honom och ännu mer för hela hemmet. Man
hade redan vant sig att rådfråga matmodren, att
vända sig tili henne i alla förekommande fall under
husbondens långa sjukdom, och han såg, såg
med innerlig glädje och oändlig tacksamhet, att
Olga nu fyllde just den plats, där han en gång
ställt henne i sinä drömmar, att hans hustru-
ideal hade blifvit verklighet.
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FULLKOMLIG.

Eliina anstränger sig alldeles för mycket
sade brukspatron Berns och lutade sig bakåt i
gungstolen med en viss oro i sitt goda, jovialiska
ansikte kan du inte hejda henne mamma,
man ser att läsningen tager på henne, hon är ju
mager som en skrika.

Kara vän, jag har nog försökt men . .
.

Hvad för men? Kan inte en mor tala
förnuft med sitt eget barn?

Nå Eliina är väl ditt barn också små-
log fru Berns och såg upp från sitt arbete.

Ja, ja men, modern bör väl bättre förstå
sig på en dotter, vore det någon af gossarna så . . .

Dem behöfver man då inte varna för
öfveransträngning modern skrattade, och leen-
det kom hennes litet tärda ansikte att ännu se
helt ungdomligt ut. Sex duktiga pojkar och två
flickebarn därtill kunde väl hjälpt att förjaga
rosorna från hennes kinder.

Minä rustibussar äro bra nog på sitt sätt,
men fliten kunde vara större.

Det reder sig nog sade patron Berns
på sitt godmodiga vis pojkar ta i allmänhet
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skolan lätt, men de lära i alla fall sitt mått
just så mycket de behöfva och det utan att
bråka.

Du har rätt, gossar slå vanligen utan att
trefva rakt ned på hufvudpunkterna eller »knop-
parna» som de säga, medan flickorna mödosamt
streta igenom hela sidan det beror väl på deras
olika naturer.

Ja men se på vår Karin, hon är visserligen
icke någon läsvurm, åtminstone om man jämför
henne med Eliina vid den åldern menade
brukspatronen och drog ett djupt bloss på cigar-
ren hon kommer ju hem med rätt snygga
betyg, då systern däremot har att framvisa bara
tior.

Kanske Kaj su därför fått behålla sin sunda
matlust, sitt glada lynne och sinä runda kinder
smålog modern då däremot Eliina hon
afbröt sig med en suck, ty dörren öppnades i
detsamma af en ung flicka i hvit klädning.

Kommer du för att halla pappa sällskap
och hvila dig själf en stund min lilla Eliina?
hennes röst ljöd nastan som en smekning.

Nej mamma, det hinner jag ej, jag kom
blott för att söka min penna, som gossarna säkert
farit af med jag har ännu så mycket kvar
af det pensum jag föresatt mig i dag.

Tag inte för mycket barn, du tröttar ut dig!
Nej visst icke, jag orkar så bra.
Ja men det är ju ferie nu sade patron

Berns.
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Jag hinner nog hvila mig ändå pappa
under terminen viii tiden inte alls räcka tili för
hvad som borde läras och öfvas, därför är det
så skönt att härhemma inte behöfva räkna minu-
terna.

Hon strök sig med handen en ytterst smal
hand öfver den höga, intelligenta pannan och
sköt sitt mörka hår tillbaka. Det hade en naturlig
benägenhet att krusa sig och falla i vågor, så
mycket Eliina än bemödade sig att halla dem
inom tillbörliga gränser detta rika, tunga hår,
som var så anmärkningsvärdt vackert, och som
likväl förorsakade det trötta unga hufvudet så
stort omak.

Hon var en vacker flicka, smärt som en elfva,
med stora, mörka ögon, fin näsa och genomskinlig
hy, men öfver hela gestalten hvilade någonting
bräckligt, och en viss rörlighet kring de något
tunna läpparna tydde på ett nervöst tempera-
ment.

Här ligger pennan ändtligen att syskonen
aldrig kunna lära sig lägga på sitt rätta ställe
hvad de med eller utan lof lana, så att man skulle
siippa öda bort tiden med att söka. Hon gick
hastigt, som hon kömmit, och slöt tili dörren med
ett litet otåligt ryck.

Föräldrarna sågo beundrande efter henne:
Vår stolthet sade modern rörd hon har
aldrig gjort oss någon sorg!

Nej, och aldrig har man behöft tillrättavisa
henne. Kommer du ihåg, då hon var ett litet
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pyre, huru hon aldrig spillde på sig, aldrig ref
sinä kläder eller slog något i kras. Folk påstår,
att föräldrar äro blinda för sinä barns fel, men
jag ser nog, att gossarna ofta äro tanklösa och
själfsvåldiga, och att Kaj su är glömsk och slarfvar
med sinä saker; med bästa vilja i världen kan jag
dock icke upptäcka någon svag sida hos Eliina.

Hon var alltid ett mönsterbarn bifogade
modern.

Ja, och nu är hon en mönsterflicka ett
riktigt föredöme för syskonen och oss alla sade
patron Berns förnöjd.

Lilla Fullkomlig vet du att gossarna
kalla henne så?

Nå, det namnet anstår henne väl, bara
hon nu inte skulle bråka alltför mycket.

Gud vet hur högt Eliina satt sitt mål
suckade modern tankfullt öfver hennes bädd
står på ett vackert kort bibelspråket: Varen
fullkomlige, såsom eder Fader i himlen är full-
komlig.

Det är alldeles för högt för mig svarade
herr Berns efter en stunds begrundande man
skall inte vilja storma himlen, då störtar man ned.

Jag fruktar vår flicka satt dessa ord tili
matto öfver sitt lif.

Nå, hon har nog mera förnuft än så
tröstade brukspatronen.

Gud signe vår älskade Eliina, vår äldsta,
vårt söndagsbarn sade modern rörd, i det
hon steg upp för att gå tili sinä husliga värf.
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Men borta i det tysta studerrummet hängde
ett mörkt hufvud likt en halfvissnad blomkalk
öfver böcker och papper. Hon var så trägen, att
hon knappast lyfte ögonen från skrifbordet, men
då hon ändtligen såg upp, var det för att rata
upp sig och andas ut ett djupt andedrag, medan
ett drag af oändlig trötthet spred sig öfver de
slappnande dragen. Hennes smala fingrar ströko
åter nervöst håret ur pannan.

Ibland kände sig Eliina så matt, att hon helst
kastat böckerna i en vrå, men det var en hem-
lighet, som hon aldrig skulle förrådt för någon.
I dag var det dessutom så ovanligt hett, och hennes
hufvud värkte; det borde mamma dock ej heller
få en aning om, ty då kom hon med kompressen
och ville, att hon skulle lägga sig, och det kunde
hon ju ej, då hon hade så många sidor kvar att
läsa.

Det gick så långsamt framåt vissa dagar, och
nu kom redan middagsbudet den ändlöst långa
måltiden, då man skulle sitta och se på, huru
gossarna slefvade i sig.

De åto ju som gräshoppor alit som stod att ia
och Kajsu med, hon var inte alls bättre tänk
en flicka! Och hon Eliina förlorade nastan den
lilla matlust hon hade, då hon såg deras rågade
tallrikar.

Man satt verkligen odrägligt länge tili bords
härhemma, det tog bort den dyrbara tiden, och
kvällen var inne alldeles i förtid.

Eliina tyckte inte om natten. Hon blef alltid
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otålig, när modern talade om, att de borde gå
tidigt tili sängs. Det gick väl an, då man var
en sadan softuta som Kaj su, men hon för sin del
var aldrig sömnig, ty hon måste bara ligga och
grubbla öfver alit arbete hon borde hinna med
den följande dagen. Ack, det var ju så mycket,
så förfärligt mycket nya fordringar för hvarje
ny dag.

Där kom ett jagadt uttryck i hennes mörka
ögon, och läpparna skälfde lätt. Framåt emellertid,
fram bland de främsta i ledet hon tryckte
händerna mot sinä heta tinningar: Jag viii,
jag viii hviskade hon med klappande hjärta.

På eftermiddagen kom det gäster böckerna
måste läggas undan och husets äldsta dotter
hjälpa tili att representera. Eliina hade alltid
förstått sin plikt därvidlag. Hon pratade med
tanterna, lekte med barnen, serverade kaffet och
höll i oförtrutet ända tili aftonen.

Tusen tack min flicka modern kysste
henne ömt tili godnatt du har burit halfva
bördan för mig i dag, då jag just råkade hafva
så många järn i elden på en gång du min högra
hand!

Mamma, jag ville också gärna hjälpa tili
sade Karin blygt.
Eliina log en sm ula öfverseende. Kaj su

stackare slog ut grädden att börja med och kros-
sade sedän ett halft dussin skorpor, därför skickade
jag henne tillbaka tili indianlägret, där hon
tydligen var mer hemmastadd.
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Ja, man får lof att ha tankarna med sig i
alit hvad man gör barn, glöm inte det sade
modern tillrättavisande.

Förlåt sade flickan mjukt hon hängde
litet med hufvudet, och tårarna voro inte långt
borta.

Se huru Eliina tager det så inne i sinä
studier hon än må vara, har hon likväl aldrig
försummat de plikter hemmet begärt af henne.
Jag kan omöjligt sätta ihop det, att du med din
läslust ändå kan vara så praktisk i det husliga,
du hinner verkligen med alit, men sof nu riktigt
ut i morgon.

Å, det gör hon nog ej sade Karin med
ett litet leende hon älskade sin sota morgon-
blund, och systern lät henne säilän få njuta den
i ro.

Man måste taga vara på tiden sade
Eliina öfverlägset en enda timmes förlust på
morgonen är oberäknelig.

Ja, morgonstund har guld i mund
nickade modern, i det hon stängde dörren efter sig.

Eliina flätade raskt ihop sitt rika hår tili
natten: Nå, hvarför gör du dig icke i ordning
barn?

Jag hittar omöjligt min kamkofta!
Utan ett ord drog systern fram det förlorade

plagget under sängfilten ordning är en bra
sak Kaj su.

Oja, hvad du är lycklig Eliina, som aldrig
förlägger dina saker, aldrig slarfvar och alltid är
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så snäll och plikttrogen sade stackars Karin
med en djup suck jag ville så gärna men . . .

Jag tror knappt du riktigt vet hvad du
viii man måste också uppfostra sin vilja.

Karin hörde beundrande på du är så klok,
lilla kara Fullkomlig sade hon gladt god
natt, nu sofver jag redan.

Och det gjorde hon sanningsenligt, så fort hon
lagt hufvudet på kudden, då däremot Eliina ännu
långt efter midnatt sömnlös vred sig i den heta
bädden.

Julferien var inne, och alla de unga i Bernska
hemmet hade åter församlats för att med glädje
fira den väntade högtiden. Gossarna kommo hem
med som vanligt ganska medelmåttiga vitsord,
och Karin hade fått sänkt i tyskan. Hon var litet
betryckt däröfver, men julglädjen tog dock ut
sin rätt hos hennes sunda barnanatur.

Eliina hade gjort undan en svår tentamen
och det på det mest glänsande sätt mer än
man både väntat och hoppats, likväl var hon
icke nöjd. Några lärare hade förefallit kallsin-
niga, hon hade väntat erkännande på flere håll
och kände sig besviken. Det grämde henne, ty
hon hade bemödat sig efter bästa förmåga, och
likväl . . .

Hvari låg skulden, brast hennes begåfning,
eller gaf man henne icke rättvisa? Hon kunde ej
besvara dessa frågor, men gick och grämde sig
hela julen utan att kunna deltaga i syskonens
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ofta uppsluppna munterhet. Kom hon in med sin
dystra min, verkade hon snarare som en hämsko
på glädjen och kände sig trött af gossarnes stoj.

Att hjälpa tili i hemmet försummade hon dock
ej modern hade dagligen skäl att berömma
henne, i synnerhet då Kaj su förglömde sig i lek
och skämt med bröderna.

De knotade stundom öfver att ha att göra
med syster Fullkomlig i stället för modern.
Eliina var så fasligt petig och nogräknad men
hvad de kallade fel, var naturligtvis idel för-
klädda dygder. Man kunde ej vara mera sam-
vetsgrann än Eliina, som alltid »delade kristligt»
och hellre försakade än tog en bättre lott.

Hvarför det skulle förtreta pojkarna, var
verkligen oförklarligt, och inte förstodo de det
själfva heller, men så var dock förhållandet.

John den äldsta sade, att Eliina gärna för
honom kunde vara så fullkomlig hon ville, men
för sin del hade han aldrig tålt fullkomliga mänskor.

De andra menade, att Eliina gick omkring
och såg ut som en martyr, när de drefvo litet
ofog och skämt, och det var odrägligt. Fastän
Kajsu var en stor slarfva och hade ett häftigt
humör, när hon blef retad, så hade man trefligt
med henne i alla fall. Hon var nastan lika bra
som en pojke afgjorde de.

Eliina grät ibland öfver syskonens orättvisa,
men far och mor tröstade henne hvar på sitt sätt,
och Kajsus beundran för systern förblef ständigt
lika varm.
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Fadren sade, att hon var den dyrbaraste
skatten i huset, men när han kärleksfullt klappade
henne på skuldran, blef han helt skrämd, så
mager var hon, och den smala haisen stack nastan
kotig upp ur blusens spetskantade urringning:

Du måste äta upp dig af julmaten, barn lilla
förmanade han.

Jag äter så mycket jag orkar rösten
ljöd en smula otålig.

Du är ju tunn som ett asplöf min flicka.
Å, jag är nog frisk ändå, har inte försummat

en enda lektion på hela terminen invände
Eliina.

Godt, godt, det tror jag, men du måste
lofva att sköta om dig i alla f ali. Gå litet ut
bland andra unga, roa dig och sporta!

Ellinas läppar krusades litet föraktligt:
Jag roa mig, som har så mycket att göra, nej
pappa, plikten framför alit. Teatern intresserar
mig för resten inte ett dugg, och dansen lika litet.
Af att sporta blir jag för trött, och då man läst
hela dagen, verkar musik på aftonen ganska
enerverande.

Nå, nå, barnet mitt, naturligtvis vet du
själf bäst, hvad som passar dig.

Eliina är så samvetsgrann sade modern,
som alltid var rädd att hennes älskling skulle
taga illa upp de välmenta råden hon vet nog
att taga vara på sig.

Eliina nickade, hon såg förbi brukspatronens
välfödda gestalt, som om den värit idel luft, med
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ett litet hårdt drag af egensinne i munvinklarna
såg bort mot ett härligt, ärofullt mål, en lager-

krans som lyste i hoppets gröna färg vid hori-
sonten.

Ack att det dock var så oupphinneligt långt
dit och så mycket att gå igenom, innan man
nådde det!

Nu kommo syskonen och ville hafva Eliina
med på en skogsvandring i det vackra vinter-
vädret, Karin bad så bevekande, att hon för
en gångs skull ej kunde neka.

Kläd väl på er det blåser bad modern.
Jag blir alltid så varm, när jag går

protesterade Eliina hon skyndade bort, tyd-
ligen rädd för flere förmaningar.

Eliina ser litet klen ut sade bruks-
patronen, sedän de unga gått.

följde hela tiden dottern med blicken, där barnen
gingo utför alleen, medan orden och tonen skulle
öfvertyga både mannen och hennes eget oroliga
hjärta, att alit stod väl tili. Man fick ju lof att
vara lugn och framför alit inte bråka med flickan
just nu, då hon hade så mycket viktigt i tankarna.

Vårterminen gick också bättre än man kunnat
förmoda, men så kom bakslaget, lömskt som en
tjuf om natten. Eliina fick hud i ett ämne, där
hon väntat laudatur.

Huru gick det tili? Ja, det kunde hvarken
hon själf eller någon annan förklara, tili och med
professorn var synbarligen hapen, men faktum
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stod kvar och kunde inte förnekas. Det var ett
slag, som nastan tillintetgjorde Eliina och kom
föräldrarnas hjärtan att blöda.

Hon brukade aldrig vara rädd i tentamen,
hon gick ju upp alldeles säker på sig själf, men
den gången låg där som ett tryck öfver henne,
hon kände hela tiden, huru hennes tankar irrade
och huru minnet svek det var naturligt, att
resultatet skulle bli uselt, men i alla fall kom
slaget som en blixt från klar himmel.

Orsaken var dock lätt funnen, hon var natur-
ligtvis öfveransträngd och Ola disponerad far
och mor hade tusen antagliga ursäkter tili hands,
men när de talade om, att nu skulle hon riktigt
hvila ut under sommaren, sade Eliina, att då
först skulle hon arbeta, arbeta såsom aldrig förr,
hon skulle riktigt visa dem alla, hur mycket hon
förmådde, då hon satte ut hela sin energi.

Det blef på sätt och vis en tung sommar för
hela familjen. Eliina gräfde ned sig i sinä böcker,
föräldrarna hyste den största oro för henne, och
då de ej vågade hvarken råda eller hindra och
deras älskling var ömtålig för allra minsta mot-
sägelse, blef det att jämka och akta hvar dag
på nytt. Gossarna fingo icke stoja, det kunde
störa Eliina, Kaj su fick lämna sin kara musik,
det enerverade Eliina allting liksom vände
sig kring henne, och far och mor satte ut dun-
kuddar i figurlig mening åt alla håll, för att
stackars lilla Fullkomlig icke skulle stöta sig.

Hela husets ordning blef rubbad, man gick
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nastan på tå i rummen och talade sakta.
Gossarna flydde för det mesta ut i skog och
mark och lefde friluftslif af hjärtans lust, men
Kaj su smog sig fram som en skugga, var tjänst-
aktig dagen i ända men hela tiden i ångest att
fubbla eller slamra och sålunda orsaka både
Eliina och föräldrarna obehag.

Ingen lade märke tili flickans tysta själf-
öfvervinnelse och hennes små försök i osjälfvisk-
hetens skola, men för henne själf var det en
utvecklingens tid af stor betydelse hon var
nu en gång en liten slarfva, och det smeknamnet
ansågs så lämpligt som möjligt för henne.

Man måste dessutom nu offra alit för Eliina,
hvars vackra ärelystnad just fått ett så djupt
sår, ett sår som kanske aldrig skulle helt läkas,
och när hon nått målet, då skulle ju den glans,
som då strålade kring henne, äfven kasta sin
återglans på dem alla. Det var ju något att
sträfva tili, och att Eliina skulle lyckas, det
betviflade ingen i familjen, icke ens gossarna.

Och Eliina ja hon lyckades verkligen, hon
gick igenom med glans, och fortsättningen blef
därefter. Den ena segern lättare än den andra,
då hon kom hem tili jul, skulle hon hafva sin
lagerkrans i kappsäcken, som brukspatronen
skämtade.

Annu några veckor några dagar, men då
skref den osynliga handen på Ellinas lefnadsväg
sitt obevekliga: Hittills, men icke vidare!

Vid sin sista tentamen föll hon afsvimnad ned
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och måste ännu medvetslös bäras hem. Läkaren
konstaterade en hjärnblödning.

Båda föräldrarna skyndade genast tili hufvud-
staden vid första underrättelse om hvad som
inträffat, och då Eliina något återhämtat sig,
fördes non med största försiktighet ut tili sitt
hem på landet.

Här gjorde man alit för hennes återställande,
både medel och vilja funnos tili öfverflöd, och
naturligtvis skulle försöken lyckas annat hvar-
ken ville eller kunde man tanka sig. Hon var ju
öfveransträngd, det kara barnet, och hade velat
glädja dem med en grann examen tili jul
det var orsaken, och med god vård och absolut
hvila skulle Eliina nog inom kort återhämta
krafterna.

Naturligtvis kunde hon icke begynna sinä
studier nasta termin, de skulle resa tili södern
på våren, och sedän nasta år skulle hon säkert
vara starkare än förut.

Man såg så förhoppningsfull ut, när dessa
planer uppgjordes, mor målade alit i vackraste
rosenfärg, och brukspatronen log förnöjd. Hans
flicka blef nog snart rask igen, hon hade godt
gry i sig och duktigt att påbrås. Han skämdes
aldrig för det att hans far en dag stått vid städet
och med jättekraft fört sin slägga. Sådant går
i arf, sund, oförbrukad kraft det var något
att vara stolt öfver menade han.

Eget nog slog honom icke den skärande kon-
trasten mellan denna utsago och den fina, hart
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när okroppsliga gestalten under slummertäcket
på hvilsoffan. Där fanns icke ett uns färg i det
snöbleka ansiktet på kudden, och handen, som
hvilade på täcket, låg där liflös som ett vissnadt
blomblad.

Men hvad tänkte Eliina själf. Det visste
ingen, kanske hon inte tänkte alls dag efter
dag låg hon där tyst, oftast med slutna ögon,
och hade säilän ett ord tili svar på sin omgifnings
alla deltagande frågor.

Man kunde ej se, om hon hoppades eller
längtade, led eller knotade det var alltid
samma trötta liknöjdhet öfver de tärda dragen,
hon endast vegeterade, mer var det ej.

Ibland kunde dock den matta blicken följa
Kajsus rörelser, då hon kom och gick i sjukrum-
met, alltid med försök att röra sig så tyst som
möjligt, alltid ifrig att tjäna och hjälpa så godt
hon förstod. Kajsus anlag lågo nu en gång icke
åt det praktiska hållet, men hennes villighet att
otaliga gånger om dagen lämna sin bok för att
gå ärenden eller uträtta något uppdrag var värd
erkännande, om den ock säilän blef uppskattad
eller uppmärksammad.

Eliina tycktes också gärna se, att systern
satt hos henne med sin bok, men då mor eller far
kommo och talade uppmuntrande med henne
om framtiden, vände hon oftast bort hufvudet
och • knep hårdt ihop läpparna. Stundom lade
sig ett djupt veck mellan ögonbrynen upp mot
den hvita pannan, där hvarje åder klart afteck-
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nade sig under den fina huden, och då fingo
dragen någonting förgrämt, som likt en skugga
fördystrade hela det unga ansiktet.

Hon kunde icke deltaga i familjens julfest,
ehuru bröderna ridderligt erbjödo sig att bära
henne med soffa och alit in i salongen, för att
hon skulle få se den tända granen men Eliina
nekade. Hennes ögon, vana vid sjukrummets
matta belysning, fördrogo ej det starka ljusskenet,
och hon orkade icke heller höra det glada stimmet
kring julbordet, som icke ens oron för konvale-
scenten kunde kväfva hos de lifaktiga ungdo-
marna.

Endast far och mor sågo oftast med tårade
ögon på den tomma platsen i syskonringen, och
Kaj su smog alltemellanåt på tåspetsarna in tili
systern.

Så fortgick det hela ferien ut Eliina stannade
på sin soffa och visade icke ens något särskildt
intresse för sin omgifning. Det låg någonting
rent apatiskt öfver henne, men föräldrarna för-
säkrade, att just denna hvila tili och med från
att tanka var det, som skulle återställa de trötta
nerverna.

Så gled tiden bort, ehuru den tycktes stå
stilla i det tysta sjukrummet, där en ny dag
aldrig medförde någon förändring.

När våren kommer, då blir det annorlunda
sade modern gladt.

Ja våren, då vaknar ju alit tili nytt lif
instämde fadern.
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Man hoppas ju alltid det man innerligt önskar,
men stilla var det i hemmet hela denna vinter,
så stilla, att man kunde höra tystnaden tala vid
Ellinas läger. Slutligen kom dock en dag, då
hon rörde på sig en smula och började tala lågt
och utan klang i rösten. Modern hade länge
suttit hos henne och berättat, huru kamraterna
skickat henne hälsningar och hoppades på hennes
tillfrisknande. Alla förutspådde de, att när hon
bara fick krafter igen, skulle hon taga den bästa
examen af dem alla. Ja, flere af lärarna hade
också frågat efter henne, och professor —. hade
sagt, att han säilän träffat en så öfverlägsen
begåfning som Ellinas.

Kaj su hade skrifvit och berättat därom, och
ur egen fatabur hade hon tillfogat: Hälsa vår
lilla »Fullkomlig» och säg, att hon snart måste
bli frisk för att kunna uppfylla allas vackra
profetior.

Fullkomlig! nasta sekund satt Eliina
upprätt och såg sig omkring med heta blickar
hvarifrån fick Kaj su det ordet jag kan icke
uthärda att höra det! Ett ögonblick senare
hade hon med oanad styrka ryckt ned ett litet
guldkantadt kort från väggen ofvanför sängen:

Varen fullkomlige, såsom eder Fader i himlen
är fullkomlig stod där.

Hon smulade sönder pappret mellan finger-
spetsarna: Att någon kunde vara så förmäten
att tro! Men hon hade också blifvit straffad
därför, krossad tili stoft och flämtande sjönk
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Eliina efter denna våldsamma kraftuttömning
tillbaka mot sinä kuddar.

Hvad menar du barn fru Berns, som
förskräckt rest sig, lade nu lugnande sin hand
på hennes panna.

Jag menar mitt arbete mitt mål
mumlade den sjuka flickan med slutna ögon.

Ditt arbete barn, det var ju alltid utan
vank och din sträfvan ständigt mot det högsta!

Eliina skakade på hufvudet.
O ja, lilla älskling låt mig säga det,

du har alltid gjort din plikt, du vår stolthet, och
har därför ingenting att förebrå dig.

Mamma, mamma säg ingenting mer,
inte ett ord. Ellinas magra händer grepo
krampaktigt om moderns arm.

Förstår du inte, att det alltsammans var
bara fåfänga, tomt sken, o Gud o Gud! .

.
.

Hon tog sig om pannan och strök bort del
krusiga håret, som var vått af ångestsvett.
Modern var nastan förstelnad af fasa, likväl
stammade hennes bleka läppar några trösteord,
som dock tydligen förklingade ohörda. Eliina
hade försjunkit som i en dvala och låg flera
dagar därefter nastan medvetslös.

Då kom för första gången en aningsfull oro
öfver modern, hon såg med skärpt blick på den
tyst utsträckta gestalten, och det slog henne med
ens, huru genomskinligt tärd Eliina blifvit, huru
djupt ögonen lågo inne i sinä hålor, och huru
skarpa kindkotorna stucko fram under de heta,
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röda fläckarna, som så ofta om kvällarna färgade
dem.

O mitt barn, mitt barn, min älskade
ljöd det ohörbart klagande i hennes hårdt pressade
hjärta. Skulle hon nu verkligen tvingas att gifva
bort sin äldsta, född i sommarens och lyckans
skönaste solskensdagar, hon vid hvilken alla
deras stoltaste förhoppningar knutit sig.

Hon kunde, vågade icke tanka den tanken
tili slut, och då Eliina efter en tid åter föreföll
något raskare, sköt hon den beslutsamt ifrån sig.

Icke ännu, nej icke ännu!
Hopp, ljufva hopp, hvar grönskar du rikare

än i ett älskande modershjärta!

Påsken kom tidigt detta år, och fru Berns
gladdes däråt, Eliina hade några gånger frågat
efter Karin, kanske skulle nu syskonens ankomst
upplifva henne, då hon synbarligen var litet
starkare, åtminstone i kroppsligt hänseende. Det
var väl nu främst hennes sjuka sinne, som behöfde
läkedom. Det såg också tili en början ut, som
skulle hennes förväntningar gå i uppfyllelse.

Den unga patienten föreföll belåten med sinä
syskons närvaro i hemmet och mottog deras
oftast mera välmenta än lämpliga bevis på del-
tagande med skymten af ett leende, som tycktes
modern likna »en solblink om vintern», denna
lilla, svaga glimt, som minner om vår.
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Gossarna tyckte verkligen synd om Eliina
stackarn det var minsann ingen fröjd att
heta »Fullkomlig», då man fick ligga så där året
om utan rörelseförmåga ja de kunde icke ens
riktigt föreställa sig en sadan belägenhet, de med
sinä friska lifsandar, som säilän tilläto dem att
halla sig stilla.

Far hade tili och med lofvat den yngste fem
penni för hvarje kvartstimme han i streck skulle
kunna sitta orörlig, men denna inkomst lockande
som den var hade alit hittills befunnits vara
en utsinad kalla. Lilla Gunnar hade som mor
sade »kvicksilfver i benen», och att halla sig stilla
var hans lifsplåga.

Snart tröttnade Eliina också vid denna ständiga
rörlighet, och endast Kajsus närvaro tycktesMigga
henne om hjärtat. Då hon lämnade rummet,
följde sjuklingens blick henne med ett eget läng-
tande uttryck, och när Kajsu återvände, såg hon
alltid belåten ut.

Det väckte stor förvåning hos den yngre
systern tänk att verkligen vara någonting,
betyda något för Eliina! Det kunde hon omöjligt
fatta.

Från sin anspråkslöshets djup hade hon ju
hittills blott beundrande sett upp tili den öfver-
lägsna systern, hon som i alit stod så högt, så
långt framom henne, och i sin innerliga kärlek
hade Kajsu aldrig begärt någon gengäld, ej heller
drömt om att hon å sin sida verkligen hade någon-
ting att gifva.
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Nu såg hon emellertid, att Eliina helst mot-
tog hjälp af henne, aldrig tröttnade att se henne
vid sin sida och med saknad skildes från henne.

Modern hade föreslagit Kaj su ett annat sof-
rum hon var ju litet bullersam af sig och kunde
kanske störa Eliina, som alltid hade så ondt om
sömn. Detta förslag vann dock ingalunda den
unga patientens bifall, tvärtom visade hon sig
orolig redan vid tanken, att Karins säng skulle
flyttas bort, och det inträffade verkligen, att
sedän systerns hemkomst Ellinas sömn blifvit
vida lugnare.

Men det var ännu någonting mer, som för-
undrade och rörde Kaj su och kom hennes unga
hjärtas finaste strängar att vibrera, Eliina, den
städse uppburna, den begåfvade och idealiskt
fullkomliga Eliina, slöt sig nu liksom bönfallande
ödmjukt tili lilla slarfviga Kaj su.

Var det då icke fortfarande samma åtskillnad
mellan dem? Karins betyg hade icke blifvit
bättre, hon skulle säkert få villkor i tyskan tili
nasta termin, modern hade nyss bannat henne
för att hon förstört en klädning med innehållet i
bläckhornet och gått sneda sinä nya skor. Alit
i alit kände sig femtonåringen ganska klandervärd,
och likväl! Det var omöjligt att misstaga sig,
Eliina slöt sig tili henne som den bräckliga rankan
kring ungträdets smärta stam.

Ofta då Kaj su satt hos henne, tog Eliina
hennes lilla knubbiga hand och lutade sin heta
kind däremot, eller bad hon systern lägga handen



137

på hennes panna, och det tycktes alltid meddela
henne ett synnerligt lugn.

Då modern kom och talade uppmuntrande
om framtiden, eller när fadern smekte henne
och sade, att han visste, att Eliina ännu skulle
göra dem så stolta öfver henne såg hon nastan
plågad ut, och en dag, då han berömt hennes
alltid visade flit och plikttrohet, föll hon i en
våldsam gråtparoxysm.

Herr Berns såg litet skrämd ut, men tröstade
sig med att patienten tillfälligtvis var litet nerv-
retlig, det hade ej mycket att betyda. Men när
Kaj su i skymningen smog sig ned på sin vanliga
låga pall invid hvilsoffan, kände hon att systerns
späda gestalt skakades liksom af en omedveten
frossbrytning. Hon tog hennes hand i sin och
smekte den sakta, då folio två heta droppar därpå,
Eliina grät . . .

Lider du kara Eliina? frågade hon sakta.
Inte tili kroppen, men men ack Kaj su,

du kan inte tro, huru alit det där berömmet pinar
mig jag är det inte värd, ser du jag vet
det nu känner det djupt härinne hon tryckte
handen mot hjärtat. Kaj su du, gif mig en
enda fattig sm ula af din rikedom, ditt ödmjuka
sinne, din ringa tanke om dig själf. Jag har så
länge stått ensam på en hög piedestal jag
klättrade dit i lit tili min egen kraft nu bär
den inte mer jag faller, o jag faller .

. .

Karin slog armarna om henne, och under
konvulsiviska snyftningar höll Eliina sig hårdt
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fast vid henne. Hon kunde icke få fram ett ord,
och systern förmådde det icke heller, hon förstod
kanske ej ens hela djupet af den själanöd, som
Eliina i denna stund genomkämpade, men hon
höll henne ömt tryckt tili sitt af kärlek öfver-
svallande hjärta och blandade sinä tårar med
hennes. Slutligen blef den sjuka lugnare, hon
såg upp tili systern och drog djupt efter
andan.

Säg det alit åt dem en dag bad hon
jag menar åt far och mor jag orkar icke mer,
men bed dem förlåta, att målet var för högt,
jag kunde icke nå det! Hennes vackra, mörka
hufvud sjönk tungt ned på kudden, och Kajsu
strök ömt krusorna ur pannan.

Du ville ju ändå alltid det rätta syster
du sökte .. . Gud vet, lilla syster jag tror
att jag sökte bara mitt eget jag, icke Honom
och Han krossade mig den store i höjden
tål ingen medtäflare.

Och likväl måste vi sträfva efter att likna
honom sade Kajsu mildt.

Ja, i Kristi spår på ödmjukhetens stig,
men den har jag aldrig gått ack Kajsu, är det
för sent att lära led mig du!

Kajsu knäppte sinä händer och såg innerligt
på systern.

Jag förstår Ellinas blick ljusnade
bed för mig lilla syster att jag hittar fram.
Nu viii jag sofva jag är så trött och Eliina
slumrade, lugnt såsom kämpen efter slutad
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Dödsängeln kom under den ljusa vårnatten och
söfde det unga, oroliga hjärtat tili ro.
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I DOMARGÅRDEN.

En kursläde körde upp framför ingångsdörren,
finlackerad och blank med mässingssirater, ståt-
ligt rede och välfödda hästar. Det hade han
råd tili, patron Seberg på Thorsvik.

Kökspersonalen tittade nyfiket bakom fönster-
jalusierna, stucko hufvudena ihop och hviskade.
Högt vågade ingen tala knappast om egna ange-
lägenheter, ännu mindre om det som rörde hus-
bondfolket så sträng var gamle lagman Geffert.

Och nu voro de alla dock så grufligen nyfikna
på det fina besöket, som naturligtvis gällde fröken
Mathilda, äldsta dottern.

Folket hade ju redan länge taiat om, att patron
på Thorsvik skulle ha henne. Han var visser-
ligen sinä fulla tjugufem år äldre än hon, men
rik och välstadd på alit sätt en ograverad
gård, det prydliga Thorsvik med präktig ladugård
och stallet fullt af hästar. Där fanns både silfver
och guld och fullt upp af linne och sängkläder,
så att hon skulle få det bra som värdinna.

Ja men patron är skallig och krokig i
knäna hviskade lilla diskflickan försagdt hon
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skulle haft en vacker ung herre, så ståtlig fröken
som hon är.

Tyst slyna, sådant förstår du icke
snäste hushållerskan, madam Snygg, och skuffade
flickan från fönstret gå tili dina sysslor och stå
icke där och gapa, som om du aldrig sett folk förr.

Inne i herrskapsrummen var det icke mindre
rörligt. Lagmanskan kom själf uppför trappan
tili döttrarnas vindsrum två i rad hon var
helt andfådd, då hon öppnade dörren.

Skynda dig Tilda för alit i världen och kom
ned, patron Seberg är här, och far ropar efter dig!

Åh, jag skall väl ändå släta mitt hår, innan
jag går mamma, och sätta på mitt sidenförkläde.

Ja men fort måste det ske invände
modern ängsligt. Hon var en liten, mager kvinna
med utseende af att ständigt gå under oket, och
det gjorde hon också, det var ingen lycklig lott
att vara husfru i domargården och maka åt
dess herre.

Fröken Mathilda tog emellertid tämligen mak-
ligt fram ett svart sidenförkläde och ordnade
sedän med sinä välvårdade hvita händer det
tjocka, mörka håret framför toilettspegeln i det
större rummet, som hon delade med den andra
systern Charlotte, medan den tredje, Maria eller
Maja som hon kallades, och som var hela tio år
yngre ensam bebodde det smånätta kabinettet
innanför med blå väggar och hvitmålade möbler,
af de äldre systrarna gemenligen på spe benämndt
»barnkammaren».
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Mathilda var en ståtlig företeelse, lång och
smärt, men likväl fyllig verkade hon nastan
imponerande. Hyn var friskt rosig, ögonen klara
och mörka och läpparna bjärtröda.

Seså, nu är jag väl fin nog för det gamla
spektaklet därnere sade hon vanvördigt och
vände sig långsamt mot dörren, där modern
längesedan försvunnit.

Hana inte Tilly, han blir kanske dock din
tillkommande herre och man.

Det blixtrade tili innerst i de mörka ögonens
djup: Kanske min man, lilla Lotta, men aldrig
min herre, lita på det du!

Manne du kan vara så stark undrade
systern på sitt stilla vis karlarna äro säilän
medgörliga tror jag, åtminstone efter hvad vi
sett af dem. Tänk på stackars mamma!

Ja hon Mathilda bet sig plötsligt i den
fylliga underläppen och knöt handen i klädnings-
vecken jag tycker ibland, att jag skulle vilja
ruska upp henne, då hon faller undan för pappa,
men så, när jag ser på henne, ser hennes betryckta
ansikte, hennes magra axlar och utpinade drag,
då får jag tårarna upp i haisen på mig.

Att tanka att hon en gång värit ung och
nätt som du Lotti, ty du liknar henne mest,
jaatt hon i själfva verket nu borde vara en kvinna
i sin bästa medelålder i stället för en utsliten
skohasa, puh då ville jag kunna taga ett nappa-
tag med far för hennes skull.

Systern såg beundrande på henne, hon stod
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där så käck, så modig. Ja, du Tilda sade
hon blott sakta, men lilla Maja, som vid dagens
sista strimma slukat en sagobok vid fönstret,
rätade nu på sig: lnte törs du ändå säga nej
åt patron Seberg för pappa sade hon lill-
gammalt.

Mathilda rodnade lätt: Hvad skulle det
heller tjäna tili svarade hon kärft vi äro
ju uppfostrade att utbjudas på äktenskapsmark-
naden åt den högstbjudande den ena kan
då vara lika bra som den andra, och då kan jag
så godt taga rika Seberg, så slipper jag åtminstone
lida nöd.

Maja riste på hufvudet: Huh, han har så
fula svarta tänder och inte så mycket hår, att
du kan lugga honom en gång, om han blir allt-
för svår.

Systrarna skrattade: Ja, du får väl din del
också med tiden fröken munvis sade den äldsta
och nöp henne i kinden.

Tänk om det i stället värit häradshöfding
Elfsberg sade Maja förnumstigt.

Då blossade Mathilda upp: Tyst pratmaja
utbrast hon häftigt och smällde nasta ögon-

blick dörren bakom sig samt rusade hals öfver
hufvud nedför de nötta trapporna.

Hvarför skulle du göra så sade den
milda Charlotte förebrående tala om Elfsberg
just nu.

Jag förstår inte, hvad du menar Lotti?
flickan såg hapen på henne.
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Ack barn, du lefver ännu i din sagovärld
och vet ingenting om lifvet omkring dig sade
systern med en skakning på sitt blonda hufvud
hon höll ju honom kär en gång förstår du, men
far tålte det icke. Elfsberg var för fattig och inte
så mjuk i ryggen, då det gällde respekten, och
så fick han respass.

Då måste han icke brytt sig särdeles om
Tilda afgjorde Maja tvärsäkert.

Åh jag tror nog han tyckte om henne,
hon är ju så vacker, men det såg alldeles omöjligt
ut, och han hade väl inte tålamod att vänta.
Sista sommarn gifte han sig med en rik rådmans-
dotter från Viborg.

Det lyste tili i Majas grå ögon: Han var
inte värd Tilda sade hon bestämdt och
inte var det den rätta kärleken heller, ty för den
måste man ju kampa ända tili döds.

Hvar har du tagit det ifrån, barn?
Från minä böcker svarade Maja trium-

ferande.
Charlotte log svagt: Nå nu förstår du,

hvarför Tilda tog sig så hårdt af dina ord?
Maja nickade.

Mathilda har aldrig glömt Elfsberg ser du,
och då han nu är förlorad för henne, böjer hon
sig för fars vilja.

Tror du hon skulle nekat annars?
Jag vet ej systern suckade far är

så sträng, det skulle nog stått hårdt mot hårdt,
och mamma skulle kanske försökt media och
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fått lida jag tänker Tilda tili sist skulle gifvit
efter i alla fali.

Och du Lotti, hvad tänker du göra, när
det gäller dig en dag?

Charlotte drog ihop de späda, fintformade
axlarna, alldeles som om hon plötsligt öfverfallits
af en frossbrytning. Hennes veka natur, en full-
komlig kontrast tili den äldre systerns, bäfvade
tillbaka för ali strid. Omedvetet knäppte hon
sedän ihop händerna och sade stilla:

Jag skall be Gud om hjälp att kunna
uthärda alit med tålamod, så gör mor.

Maja vände sig bort, hon tyckte i sitt sinne,
att Charlotte var en stackare, men hon sade
ingenting utan sjönk ånyo tillbaka i sin fantasi-
värld.

Därnere var det emellertid ett spring i dör-
rarna, ett slammer af koppar och pannor. Snart
ångade toddybrickan på bordet i lagmannens
sai nykterhetsrörelsen hade tills dato inte
gjort sitt inträde i domargården, och den fina
doften af herrarnas cigarrer trängde ända ut i
matsalen, där lagmanskan ordnade med silfver
och duktyg för supen.

Kommer du då ändtligen Tilda pappa
har redan flere gånger frågat efter dig moderns
ängsliga blickar häftade vid dottern: Kanske
du borde tagit den nya merinoklädningen och
din broderade krage, månne far gillar, att du
går in hvardagsklädd?

Sak samma, det kunde ju ej hjälpas, då



146

jag måste skynda mig svarade dottern en
smula otåligt om jag inte duger, blir jag väl
utvisad.

Skämta inte min flicka, jag tror far inte
tycker om, att du tar det så lätt.

Nå nu går jag!
Hon gick med lätta steg öfver den stora

kalla tamburen efter ljudet af röster och öppnade
utan tvekan dörren. Där sutto de två männen
på ömse sidor om divanbordet i de läderklädda
länstolarna, och bådas blickar fästes ögonblick-
ligen vid henne, som nu trädde in, denna vackra,
högresta kvinnogestalt, som verkade nastan im-
posant.

Patron Seberg flög också upp som en fjäder
och gjorde en chevaleresk bugning. Trots sin
lilla figur förde herrn tili Thorsvik sig med en
viss värdighet, och dragen vore ej fula, fastän
hjässän var kai och det tunna hakskägget grånadt.
I alla fall var han en slående kontrast tili sin
värd.

Lagman Geffert hade i unga år ansetts för
typen af fulländad manlig skönhet; reslig och
bredaxlad med ett ädelt formadt hufvud, nu
täckt af tätt, silfverstänkt hår, var han högväxt
mer än de fleste, och af honom hade Mathilda
ärft sin ståtliga hållning liksom draget af stolt
öfvermod kring munnen. Men under lagmannens
tjocka, grå ögonbryn framblixtrade ett par ögon
med stålets kalla glans, så blanka, så stränga,
att få personer utan skygghet vågade möta dem.
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Man hade också sagt, att det blott behöfdes en
blick af lagman Geffert, då han satt i domar-
sätet, för att få den mest förhärdade brottsling
att bekänna också var han i vida nejder både
aktad och fruktad.

Också nu flög den skarpa blicken öfver dotterns
hela gestalt från hufvud tili fot, en lätt rynka i
pannan öfver den höga örnnäsan tycktes utvisa,
att han ej var rätt belåten, men någon anmärk-
ning hann han ej komma fram med, emedan
patron Seberg i detsamma utbrast i de mest
blomsterrika komplimanger, för att uttrycka sin
stora fägnad att se henne vid så god hälsa.

Mathilda besvarade artigheten tämligen reser-
veradt, men hvar gång lagmannens panna mörk-
nade, utbröt gästen i en ny svada af smicker
och grannlåter.

Emellertid blef den ståtliga unga damen ej
ens bjuden att taga plats, här var intet forum
för henne hon skulle blott låta sig ses och
sedän försvinna det var alit hvad som nu
fordrades af henne. Husets herre såg ogärna
sinä fruntimmer på sitt enskilda territorium, där
förde han själf ensam värdskapet med ära utan
bistånd af familjens kvinnliga medlemmar, hvilka

liksom alla öfriga af sitt kön i herr lag-
mannens tanke stodo många trappsteg lägre på
samhällsstegen än männen.

Mamma behöfver antagligen din hjälp
därute hette det därför snart, och Mathilda
förstod vinken.
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Nu hade Charlotte också kömmit ned ur
jungfruburen, den kara tillflyktsorten på vinden.
Far hade en viss motvilja mot den smala, mörka
trappan och kom därför aldrig dit upp, hvilket
af döttrarna betraktades som en synnerligen
lycklig omständighet, emedan det förskaffade
dem en fridlyst vrå i hemmet, där de kunde njuta
några stunders frihet från det tvång husets herre
eljest ålade alla i sin omgifning.

Mathildas höga gestalt rörde sig redan under
ljuskronan i den stora matsalen. Hon hade enligt
order tagit sig för att hjälpa modern med bordets
ordnande, och därtill behöfdes mycken uppmärk-
samhet far var ju så nogräknad.

Kanske var det också under det ständiga
trycket af hans ogillande, som fru Gefferts hus-
lighet urartat tili en orolig bråksamhet utan några
framstående resultat. Hela hennes lif gick upp
i en stadigvarande oro att vara tili lags, och när
något särskildt inträffade, blef hon nastan besin-
ningslös af rädsla att göra lagmannen miss-
nöjd.

När de två äldre döttrarna, som fått under-
visning i hemmet af guvernanter, ansågos fullärda,
hade de därför själfmant öfvertagit många af
moderns omsorger, och i synnerhet stod Mathilda
som ett kraftigt stöd vid hennes sida under alla
husliga förvecklingar. Alla barnen älskade henne
ömt, men ej ens deras kärlek kunde skänka den
betungade kvinnan glädje, så nedtryckt och
modlös kände hon sig alltid.
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Seså, nu tycker jag alit är som det skall
vara Mathilda mönstrade ännu en gång det
prydliga kvällsvardsbordet, dignandeunder tunga,
gammaldags silfverpjäser och blått engelskt por-
slin, alit härstammande från lagmanskans fäderne-
hem men längesedan med full äganderätt öfver-
låtet åt hennes herre och man.

Madammen har en ragu, dessutom kalfbräss,
stekt gädda och hjärpe i kastrull, jag hoppas far
må bli nöjd.

Åh mamma, när »Snyggan» fått bestämma
matsedeln, är han nog belåten sade Mathilda
med ett ironiskt löje.

Det var nämligen en välbekant sak, att den
gamla hushållerskan madam Snygg stod högt i
lagmannens bevågenhet. Hon hade skött om
huset redan under hans ungkarlstid och var inga-
lunda benägen att lämna tyglarna ifrån sig åt
en sextonårig ung matmor, som därtill var för-
sagd af naturen.

Madammen var af den äkta gammaldags
hushållersketypen, kunnig nog i sitt fack men
med ett högst kinkigt humör och af ett sinnelag,
som i fråga om egenvillighet och despotism godt
kunde mätä sig med hennes husbondes. Det gick
också en sägen om, att hon tili och med gått med
triumf ur någon sammandrabbning med honom,
och ett faktum var, att lagmannen alltid tog
en viss hänsyn tili »gamla Sefa» och i de flesta
fall gillade hennes anordningar.

Hvad lagmanskan beträffade höh hushåller-
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skan henne alltid på respektfullt afstånd och
visade föga hänsyn för hennes önskningar, då
hon stundom vågade hysa en olika tanke. Dött-
rarna å sin sida, hvilka dels redan i barndomen
rönt mycken förtret af Snyggans retliga lynne,
dels af hänsyn för moderns rädsla samt af invand
respekt för faderns vilja och lag fått böja sig
under kökstyrannens nycker, hyste såsom äldre
ringa sympati för henne, och särskildt reste
sig Mathildas stolthet mot att kujoneras af ett
»legohjon».

Det rådde därför ett tyst krigstillstånd dem
emellan, och Sefa kände i luften med hemligt
knot, att hon ej vågade öppet myteri i fråga
om Mathilda, som städse stod färdig att bryta
en lans för modern.

Endast lilla Maja var favorit hos madammen,
kanske för att hon märkte hos husbonden en
viss svaghet för yngsta barnet, en svaghet dock
mera anad an framträdande i handling, ty lagman
Gefferts uppfattning af barnanaturen var, att
visad ömhet kunde alstra klemighet, då däremot
lydnad såsom den första och sista plikten stärkte
det uppväxande släktets karaktär, men en lydnad
utan förnuftsskäl, det var hans a och o i denna
fråga, och så hade han äfven handlat vid de två
äldre döttrarnas uppfostran.

Att hans förstfödde dött i späd ålder, äfvenså
tvenne andra små piltar i ålder mellan Maja och
de äldre systrarna, var också en missräkning, som
han aldrig kunnat glömma, och två döttrars
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födelse efter hvarann var ej ägnadt att af honom
hälsas med någon öfversvallande glädje, men då
Maja tio år senare kom tili världen, var han
däremot smått stolt att vid fyllda femtio kunna
framvisa en så duktig ättling som flickan genast
visade sig vara.

Modern hade emellertid efter detta barns
födelse länge värit klen och ej synnerligen orkat
sysselsätta sig med henne, och då var det gamla
Sefa, som mest tog sig an den lilla, hvaraf följden
blef, att Maja aldrig kom att kanna någon rädsla
för den barska kvinnan, utan tvärtom fick sadan
makt öfver henne som ingen annan.

Nu kom hon också från köket och hade i
handen en stor gräddvåffla, som hon med en
äkta backfisch' matlust ifrigt inmundigade.

Ack den Sefa, det skulle pappa sett
klagade lagmanskan.

Åh strunt, inte bryr han sig om sådant
replikerade Maja tryggt jag får ju ändå inte
sitta med vid bordet, då här är främmande, och
det är för resten också roligare att äta efteråt.

Åtminstone för en sadan liten läckergom
som du skrattade Mathilda jag kan svära
på, att du ser dig väl tili godo af det öfverblifna,
både hjärpen, våfflorna och hjortronsylten.

Tili svar viftade Maja med den sista kanten
af våfflan, innan den försvann mellan hennes
hvita tänder, sedän drog hon sig tillbaka tili
serveringsrummet bakom skyddet af gamla Sefas
vingar, i väntan på hvad som komma skulle.
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Herrarna hade emellertid tömt sinä toddy-
glas och infunno sig nu tili supen, där patron
Seberg blef placerad vid värdinnans sida med
Mathilda tili andra granne, och då lagmanskan
aldrig hade mycket att säga åt främmande per-
soner med sin mans skarpa blick hvilande öfver
sig, var det dottern som mest fick sköta kon-
versationen för att underhålla den gäst, hvars
trefnad tycktes ligga värden synnerligt om hjärtat.

Mathilda kunde också representera, hennes
far var i smyg ganska stolt öfver henne och iakt-
tog särskildt denna kväll med belåtenhet hennes
uppmärksamma artighet mot patron Seberg.
Gärna hade han i tysthet gnuggat händerna, så
nöjd var han att se alit gestalta sig alldeles efter
hans sedän länge uppgjorda planer.

Unga Elfsberg kom inte bort en dag för tidigt,
Mathilda hade kunnat inlåta sig i en dåraktig
förbindelse, som det sedän kostat tårar och
kvidan att bryta, då hans klokhet nu räddat
situationen och flickan själf åt Seberg, som var
en make alldeles efter lagmannens smak. Rik,
ansedd, äldre än hustrun och därtill, som han
trodde, så pass respektingifvande, att han kunde
halla en ung kvinna i spatsergången något
som han för sin del ansåg vara nastan det för-
nämsta i ett äktenskapsförbund. Förstås att
Tilda haft en liten faiblesse för den där Elfsberg,
vacker pojke för resten, men bara en klockarson
och inga relationer, dessutom fattig som en
skåpråtta. En sadan var ingenting för äldsta
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dottern på Domarnäs, man visste nog hvad man
ville ha, och hvad som bäst anstod henne.

Efter den rikliga kvällsvarden språkade patron
Seberg ännu en kvartstimme på stående fot med
damerna i förmaket, sedän tog han farväl
med handkyssar af både frun och döttrarna
och rekommenderade sig på det bästa i deras
bevågenhet tili härnäst.

Ja tili härnäst Mathilda lade lätt handen
på sitt hjärta vid detta »härnäst!» Hon visste,
hvad det hade att betyda, och de fylliga, röda
läpparna slöto sig hårdt öfver hennes små pärl-
tänder.

Där steg en bild upp för hennes inre syn,
en tafla hon en gång sett. Den föreställde en
gammal konung med hvitnad hjässa under kronan
och på hans knä den unga drottningen. Under
taflan stod blott: Hvad skall vintern väl med
våren?

Hon kunde ej glömma uttrycket i den fagra
furstinnans sorgsna ögon, men hon tryckte handen
än hårdare mot hjärtat och lofvade sig själf
att för ingen förråda sinä känslor.

Det var morgonen efter patron Sebergs besök.
Lagman Geffert satt i sin skinnklädda stol vid det
väldiga af protokoll och lagböcker uppfyllda skrif-
bordet och såg mer än vanligt myndig ut.
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Den minen i hans slätrakade, fintskurna ansikte
kom alltid hans rädda hustru att darra, och då
nu Mathilda på hans kallelse skulle gå in tili
honom, tryckte modern darrande hennes hand:
Gud hjälpe dig barn hviskade hon måtte
far ej vara alltför hård mot dig.

Mathilda höjde sitt vackra hufvud: Hai
ingen oro mamma, jag kan nog halla far stången,
om det gäller.

Modern såg nastan beundrande upp tili henne;
huru kom det sig, att hon, som alltid var så för-
sagd, hade fått en så käck dotter det måste
visst vara farsarf, det hade hon aldrig förr köm-
mit att tanka på.

Nu var Mathilda redan därinne och dörren
stängd bakom henne. Fru Geffert önskade sig
vara ett litet möss i denna stund för att obemärkt
kunna lyssna tili dialogen mellan far och dotter.
Hon skulle också gärna ett litet ögonblick lagt
orat tili dörrspringan, men det vågade hon icke
för sitt lif, ty lagmannen hade ett par gånger
öfverraskat henne vid liknande tillfällen och
blodigt hanat den kvinnliga nyfikenheten per-
sonifierad i hennes person. Icke erinrande sig, att
tyranni och despotism just utveckla böjelsen att
smyga och lyssna, som ofta tyckes vara den
svagas enda resurs.

Lagmannens hvassa blick fästes intensivt
vid dottern, som om han tilltrott den en hypno-
tisk förmåga, men Mathildas klara ögon blefvo
honom ej svaret skyldiga: Pappa har låtit kalla
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mig, och jag har kömmit för att höra, hvad min
far önskar af mig sade hon utan att invänta
lagmannens frågor.

Man såg ett litet veck bildas mellan de hvitgrå
ögonbrynen, men han yttrade blott något afmätt:

En far har rättighet att begära hörsamhet.
I alla fall? Mathildas blick mötte åter

fullt hans och kom de uddhvassa ögonen att
sänkas under ögonlocken:

Huru menar du? frågade han hastigt.
Jag menar, om en far har rättighet att

såsom lydnadsplikt fordra hvilket offer som
helst af sitt barn? ljöd svaret.

Hm, hm det där låter ju nastan juridiskt
lagmannens smala, men kraftfulla hand grep

efter en pappersknif af stål, hvars klinga han
bröt buktig mot skrifbordets skifva akta sig
stoltsj ungfru, intet sofisteri. Ära fader och moder
heter det, och däri är lydnadsplikten innesluten.
Dixi.

Mathilda nickade: Nåväl, sätt min lydnad
på prof sade hon lugnt.

Åter mätte han henne med blicken från
hufvud tili fot: En hederlig man, en person
som jagvärderar och många med mig har anhållit
om min äldsta dotters hand. Jag har lofvat
honom den och väntar nu, att du skall infria
mitt löfte.

Var det inte en smula låt oss säga oför-
siktigt att gå i godo för en annan frågade
Mathilda blidt.
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Lagman Gefferts panna mörknade.
Du vet, att jag aldrig gifvit efter för minä

barn, hvarken i stort eller smått sade han
hårdt.

Mathildas röda läppar slötos fast om de
jämna, hvita tänderna, och handen, som stödde
sig mot stolkarmen, rörde sig oroligt fram och
åter. Lagmannen såg det, och som om han plöts-
ligt känt, att han hade makt öfver henne och
njutit däraf henne hos hvilken han just nyss
spårat en glimt af uppstudsighet, vände han
sig med välspelad likgiltighet mot skrifbordet
och låtsade syssla med sinä papper.

Mathilda betraktade honom oafvändt under
sinä lättsänkta ögonlock. Han var verkligen
ståtlig i denna stund, så säker på sin sak, så
absolut otillgänglig för skäl och så konsekvent
i sin suveräna öfvertygelse om kvinnans omyn-
dighetstillstånd.

Hennes nasta yttrande skulle äfven styrka
honom däri, men det kunde hon ej hindra, hon
hade ju redan för längesen fattat sitt beslut,
fullkomligt oberoende af faderns vilja eller makt-
slut. Därom skulle hon dock aldrig kunna öfver-
tyga honom, det visste hon eller var det kanske
rättare att säga, att han aldrig skulle erkänt
det hans makt öfver dottern blott var en
chimär.

Jag är villig att gifta mig med patron
Seberg sade hon kort.

Ett triumferande leende genomlyste lagman-
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nens vackra drag: Detta svar hade jag med ali
säkerhet väntat mig svarade han utan att
fullkomligt kunna i sin röst undertrycka den
belåtenhet han erfor.

Seberg kommer hit i morgon, då bör tro-
lofningen äga rum, och bröllopet firas efter två
månader. Din mor har längesedan sörjt för, att
utstyrseln ligger färdig hastverk är min afsky.
Jag lyckönskar dig min dotter, din framtid är
fullkomligt tryggad. Han räckte henne handen,
och hon lade sin däri, lugnt och kalit utan att
genomströmmas af någon värme.

Jag lyckönskar dig upprepade lagman-
nen och häftade sin blick skarp och grym på
henne en gång fruktade jag, att du hyste vissa
dåraktiga förhoppningar, ovärdiga din fars dotter,
men jag ser, att du insett din dårskap och sökt
glömma en sviken illusion.

En dödlig blekhet bredde sig plötsligt öfver
den unga flickans anlete och ofrivilligt tryckte
hon handen mot hjärtat, men i nasta sekund
rätade hon stolt upp sig och mötte nastan utma-
nande hans blick:

Är det några flere lydnadsplikter min far
önskar påminna mig om frågade hon, medan
de fylliga läpparna tycktes kröka sig af kväfd
barm.

Inte för i dag. Han afskedade henne
med en majestätisk handrörelse värdig en rege-
rande envåldshärskare, och med högburet hufvud
lämnade Mathilda rummet.
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Ute i den stora, kalla förstugan, som alltid
gjorde ett så ödsligt intryck, stod hon några
minuter orörlig med händerna hårdt hopknutna.
Hon stirrade framför sig, tydligen utan att upp-
fatta något af hvad hon såg, och långsamt steg
en enda tår i hennes öga och gled tyst, som en
sorgens äkta pärla, utför hennes bleka kind.
Med den begrät hon för alltid sin ungdoms flydda
dröm om kärlekens lycka.

Det rustades tili bröllop på Domarnäs, och
sådana förberedelser ske alltid med en viss glad
beställsamhet. Tili och med lagmanskans ansikte
såg en smula mindre betryckt ut än vanligt, den
fruktade sammandrabbningen mellan far och
dotter hade ju aflupit märkvärdigt stillsamt.
Nu kunde man åter andas friare, för en liten tid
åtminstone, ty när husets herre fått sin vilja
fram, var han alltid något fogligare efteråt.

Fästmön själf föreföll kanske mest oberörd
af hvad som föregick omkring henne, hvilket
dock alit på ett eller annat sätt stod i något slags
sammanhang med henne. Hon satt ofta uppe i
»jungfruburen» med de vackra händerna sysslo-
lösa i knäet och såg på, huru Charlotte fogade
stygn tili stygn i sin bågsömnad, broderiet tili
bruddynorna, som hon tagit på sin anpart att
utföra, eller skämtade hon med Maja och hennes
sagoböcker.
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Lagmannen hade föreskrifvit, att de äldre
systrarna skulle undervisa den yngsta, men denna
undervisning var ej synnerligen väl ordnad.
Den stränge fadern faste ju som nämndt ringa
vikt vid fruntimrens bokliga bildning litet
franska, stilskrifning och handarbete var nastan
alit han påyrkade, och Maja, som var själf-
ständig tili lynnet, fann föga behag i just dessa
ämnen. Hon hade ett ljust förstånd och snabb
uppfattning, var dessutom en äkta läsvurm, som
kastade sig öfver hvarje bok hon fick tag uti
och förvärfvade sig därigenom mer lärdom i sitt
lilla mörka hufvud, än den föraktade kunskap
systrarna kunde meddela henne.

Maja byggde också på sitt favoritskap hos
fadern, hvilket hon instinktlikt anade, och skattade
friheten högt hon var ej stöpt i samma form
som andra, hette det, och därför lät man henne
hållas, likväl hade Mathilda beslutat, att systern
nasta år skulle sändas tili den bästa skola, som
fanns i hufvudstaden. Med sin klara uppfattning
hade hon längesedan insett Maj as mindre vanliga
begåfning, en begåfning som ej borde bortfuskas
af en planlös och tarflig undervisning, sadan de
själfva erhållit.

Kvinnobildningen stod den tiden icke så högt
i kurs, och lagmannens fordringar därvidlag voro
ju högst medelmåttiga, men sedän deras barndom
hade den tagit ett jättesteg framåt.

När Mathilda såg på sin unga syster, kände
hon instinktmässigt, att inom denna obrutna
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knopp slumrade möjligheter, som det var en
fordrande plikt att utveckla. Hon själf och
Charlotte, de hörde ännu den gamla tiden tili,
Maja var den nya, ofjädrad ännu och något
omorgnad men nyvaken i alla fall.

Hon hade också en förnimmelse af, att sedän
hon utan motstånd gått in på faderns giftermåls-
förslag, skulle han vara mera än vanligt böjd för
att bifalla tili någon af henne uttalad önskan.

Patron Seberg infann sig hvarje söndag regel-
bundet tili middagen, och Mathildas ståtliga
uppenbarelse tycktes ej så litet imponera på
honom, ehuru han nog inom sig lofvade att fram-
deles taga »de sturska fasonerna» ur henne.
Det skulle hans hustru aldrig få hafva men
nu så länge . . .

Hon var ju visserligen en mycket kali fästmö,
men i fråga om artighet brast det aldrig, och då
hade han ju egentligen ingenting att beklaga
sig öfver.

Visserligen kunde han önskat en smula mera
lif i dessa vackra drag, när han kom med de
dyrbara fästmöpresenterna gulduret med emal-
jerad boett och en kedja lång nog att slingras
om hennes smärta lif och de blanka sidentygerna,
det föreföll verkligen, som om hon olik andra
unga flickor värit likgiltig för lyx i kläder och
smycken, och de hade dock kostat honom vackra
pengar, men hennes tacksägelse för skänkerna
var alltid framförd i fullkomligt passande ordalag,
så att därpå var intet att anmärka.
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En gång då Maja tog urkedjan och lindade
den kring sin arm med synbar förtjusning, log
Mathilda ett eget löje.

Så vackert det tar sig ut, detta blanka
guld mot skinnet sade flickan betagen
tycker du inte det Tilda?

Jag tycker det liknar en gyllene boja
svarade systern lugnt det är en del af köpe-
skillingen ser du barn lilla, men det förstjir du
inte ännu.

Charlotte såg på dem och suckade. Ack, lifvet
var ändå bra bedröfligt i det hela, åtminstone för
kvinnorna. Här var nu stackars mamma, som
gick omkring och darrade för fars vilja, och här
var Mathilda hennes stolthet, som skulle fängslas
vid en gammal gubbe, bara för att han var rik
på jordiska ägodelar, och åter suckade hon.

Där kom ibland en sadan tärande ångest
öfver henne, en ångest som hon ännu icke kunnat
förmå sig att kläda i ord, icke ens för sin förtrogna,
den dyrkade äldre systern. Charlotte hade en
hjärtehemlighet, som hon gick och gömde på i
ali tysthet, en hemlighet, som ofta kom henne
att darra inför faderns strängt inkvisitoriska
blick, men som likväl utgjorde hennes lifs ljufvaste
lycka.

Den hade tagit sin begynnelse för längesedan,
ända från det hon var en liten flicka, som sprang
omkring lätt som en elfva, med ögon blå som
himlen och fladdrande ljusa lockar, och hemlig-
heten hängde tillsammans med en lika liten gosse,
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hennes allra käraste lekkamrat. Han var son tili
en fattig änka, fadern hade slutat ett kanske
en gång förhoppningsfullt lif såsom tingsskrifvare,
en urspårad, försupen individ, som lämnat hustru
och barn utan bärgning.

Lyckligtvis var ankan skicklig i handslöjd
och kunde därigenom uppehålla både sig och
gossen, men att låta honom gå dit hågen drog,
det hade hon icke råd.

Gossen saknade nämligen alldeles praktiska
anlag och höll sig hellre tili boken och helst tili
pennan, med hvilken han trollade fram riktiga
små underverk i teckningsväg så tyckte åtmin-
stone modern fru Alm.

Denna hans böjelse var emellertid hennes
stora sorg tillika, ty hvad skulle väl blifva däraf,
utan medel som han var. Arthur Alm var blott
ett år äldre än lilla Charlotte Geffert i domar-
gården, och då änkans stuga låg ganska närä och
hon själf var mycket anlitad af lagmanskan för
både väf- och spånadsarbeten, kommo de två
små ofta i beröring med hvarandra.

Deras naturer hade också mycket gemensamt,
båda voro ytterst känsliga, veka tili lynnet och
hvad man nu kallar ideellt anlagda, hvarför de
också kommo förträffligt öfverens. Då Mathilda,
som ansågs mera musikalisk, inlärde »La priere
d'une vierge», »Karneval de Venise», eller något
liknande bravurstycke för guvernanten i salongen,
smog sig Charlotte ut för att nere vid bäcken
leka med kamraten från kojan uppe i backslutt-
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ningen, och där glömde hon sig gärna kvar, tills
moderns ängsliga röst kallade henne tili måltids-
bordet en kallelse som ingen af husets inne-
vånare vågade försumma af fruktan för hus-
bonden, som strängt höll på de fastställda mat-
timmarna. Men alltid skildes barnen med ett
ömt farväl och med löfte att rakas igen nasta dag.

Ingen fäste sig därvid, lagmannen frågade föga
efter sinä barn, när de voro yngre, om de icke
gingo honom i vägen, och modern tyckte att
fru Alms gosse var en stillsam liten pys, som hon
gärna stack en godbit åt, när det så passade.

Sålunda kunde vänskapen mellan de två
ostördt fortgå och knytas alit fastare. Arthur
Alm var klen, kosten hade hvarken värit riklig
eller närande, dock ansåg modern, att han efter
den tidiga konfirmationen på något sätt borde
bidraga tili sitt underhåll.

Hennes anseende för redbarhet var en god
rekommendation för sonen, och ortens första
handlande i kyrkbyn antog honom tili spring-
gosse. Platsen ansågs afundsvärd nog af mången
annan byting, som drömde om djupa grepp i
russinlådorna, därpå tänkte dock ej Athur Alm
ärlighet varar längst var moderns valspråk,
som hon djupt inpräglat hos honom men han
var stillsam, hade ett höfligt sätt och lätt för att
räkna, hvarför han befanns rätt användbar i
tjänsten. Hvad han själf därvid kände, förteg
han, men att han aldrig kände sig hemmastadd
bland silltunnor och hvetemjölssäckar var syn-
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bart. Med de glada stunderna hos lekkamraten
var det också mest slut, och blott någon söndags-
eftermiddag, då han hälsade på uppe hos modern,
kunde han en stund råka Charlotte vid bäcken,
deras foma lekplats, och för henne utgjuta sitt
unga hjärtas längtan och betryck.

Ofta fällde den ömhjärtade flickan bittra
tårar öfver sin väns bekymmer, och tillsammans
uppgjorde de allehanda omöjliga och outförbara
planer för framtiden, då åren i den oeldade butiken
blott skulle förefalla såsom en ledsam dröm,
medan den unga konstnären gick en lysande
bana tili mötes, höljd af ära och beröm för sinä
taflor.

Det var barnsligt alltsammans idel vackra
luftslott, som de byggde vid den sakta sorlande
bäckens rand, medan fåglarna kvittrade i alarna
öfver deras unga hufvuden, men de hade dock
ett syfte, de hjälpte den unga gossen öfver hvar-
dagsbråket från fridag tili fridag, och ofta skildes
han från Charlotte med den försäkran, att utan
henne skulle han ej kunnat fördraga den hårda
verkligheten, som föreföll honom både tung och
motbjudande.

Det kom dock en dag, då lifvet, om ock nastan
på lek, tycktes vilja infria deras drömmar. Tvenne
unga handelsresande, som passerade orten, frap-
perades af bodpojkens teckning med koi af en
häst med fordon, primitivt utförd på en lider-
vägg. Det kom tili en förklaring dem emellan,
och obetänkt rådde de Alm att lämna sin plats
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och genast begifva sig tili hufvudstaden för att
där ägna sig åt hvad som tydligen var haris
kallelse målarens uppgift.

En liten penningsumma i handen och löfte
om mera framdeles understödde det frestande
förslaget, och ynglingen bländad af den utsikt,
som så plötsligt öppnade sig för honom, var
straxt redo att antaga den framkastade planen.

Det var dock först efter lång tvekan modern
lämnade sitt bifall, uppskakad som hon blef både
af handelsmannens vrede öfver att mistä sitt
biträde och än mer öfver lagman Gefferts förut-
sägelse, att Arthur gick sin olycka tili mötes.

Vet inte frun, att en medelmåttig artist
är den sämsta odåga i världen ljöd hans oblid-
keliga dom jag gratulerar tili ombyte af yrke
och följderna däraf.

Ja, lagmannen kunde då riktigt dräpa en
stackare med ord och blick ankan både grät
och bad, men sonen hade nu en gång fattat sitt
beslut, det var som om hans vekhet plötsligt
fått ryggrad, såsom ordspråket säger, och hvar-
ken det ena eller andra kunde numera inverka
på honom.

Charlotte stod honom hela tiden troget bi,
hon var lika viss som Arthur själf, att han skulle
lyckas. Det romantiska i saken gjorde väl också
sitt tili att lifva de ungas inbillning, och i det
sista följdes den bortresande af lekkamratens
goda önskningar, annat hade hon icke att gifva,
utom ett litet guldhjärta, som hon fått af en
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gudmor och bedt honom alltid bära på ett band
kring haisen.

Som en talisman hade den blifvande
konstnären yttrat. Något ord om hvad deras
hjärtan kände hade ej blifvit uttaladt dememellan,
men båda visste, att de valt för lifvet, och Char-
lotte grät strida tårar vid afskedet, grät »som
man gråter i ungdomens år».

Och tiden hade gått, men ännu sträfvade
Alm alit fortfarande utan att ha kömmit synner-
ligen långt på sin bana. De fattiga konstnärs-
adepternas stråt har vanligen föga utmärkande
annat än de hvassa törnen, med hvilka den rik-
ligen är beströdd. De unga män, som lättvindigt
uppmuntrat honom att byta en bra plats för en
oviss framtid, hade längesen med några tomma
löften lämnat honom åt sitt öde.

Sålunda hade han tvungits att på många-
handa sätt förtjäna sitt uppehälle än som
stadsbud, springpojke etc. och blott kunnat ägna
lediga stunder åt arbetet i konstens förgårdar.
Personer af betydelse inom konstnärsvärlden hade
likväl under årens lopp fäst sig vid den flitige
entusiasten och funnit säkra tecken tili en kanske
nog så lofvande talang hos honom, men kraft-
full hjälp fordrades, och Alm var ej den, som
förmådde skuffa sig fram, som man säger, tvärtom
drog han sig blygt undan i skuggan och sträfvade
där på sin ensliga väg.

Om han hade någon liten framgång, relaterades
den med fröjd i bref tili modern, hvilka ofta
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inneslöto äfven några rader tili barndomsvännen
i domargården. Han kom säilän hem dessa
läroår, ty under ferierna lyckades han vanligen
på ett eller annat sätt skaffa sig någon liten
förtjänst, som möjliggjorde nasta termins existens.
Föregående året hade han första gången fått en
tafla med på utställningen, det började ljusna
för honom skref Alm hoppfullt, men ehuru
Charlotte läst och omläst brefvet, som innehöll
denna goda nyhet, kunde hon ej kanna sig lika
glad som han.

Visserligen deltog hon af hjärtat i hans fram-
gång, men ångesten, som på samma gång grep
henne, kom sig af att ju innerligare Alm för-
trodde sig tili henne, och ju mer hon kände, att
barndomsvänskapen med åren omdanats tili
ungdomskärlek, ju bättre förstod hon, att denna
kärlek aldrig skulle få sprida solglans öfver deras
lefnadsväg. Alm var ju en fattig skrifvares son,
hans mor arbetade för dagspenning och hon,
Charlotte, var lagman Gefferts dotter här-
hemma i soclmen kallade man honom kungen på
Domarnäs, och den titeln tyckte han om, den
anstod honom. Han ville gärna vara den främste
i sin krets, men i så fall envåldshärskare med
absolut bestämmanderätt. Huru skulle väl då
den veka unga dottern någonsin våga lägga sin
stackars blyga kärlek under ögon sådana som
hans?

Huru han skulle hana, huru han skulle fälla
hon ryste, då hon tänkte därpå, bäfvade både



168

för sin hjärtevän och sig själf, och när nu Mathildas
giftermål stod på dagordningen, tycktes också
hennes egen lilla roman träda mera i förgrunden
med skuggan af en olycka utbredd däröfver.

I domargården hade äldsta dotterns bröllop
firats med dåtidens pomp och ståt »i dagarna fem»,
som det står i visan. Vänner och grannar att
icke nämna kusiner alit intill tionde led hade
samlats tili högtiden och allesamman enats om,
att kalaset värit både lyckadt och rikligt till-
taget. Där hade hvarken brustit i mat eller
dryck, men så hade också ortens storkock två
veckor i förväg infunnit sig i huset för att begynna
sinä förberedelser och granska ungstuten, göd-
kalfven och spädgrisarna, hvilkas öde beseglats i
och med bröllopsdagens utsättande, för att ej
tala om kalkonen och de vackra hvita gässen,
som skulle offras för högtidens firande.

Madam Snyggs humör påminde hela denna
tid om en ljuf blandning af ättika och malört,
hvaraf följde, att lagmanskan, som vid detta
särskilda tillfälle äfven önskade hafva en röst
med i laget, måste konferera med kokfrun inom
slutna dörrar uppe i vindsrummen, där bemälda
matrona infann sig under pretext att få beskåda
fästmöns utstyrsel.

Den var nog också värd en promenad uppför
den nötta trappan, och både Charlotte och Maja
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hade många gånger redan fallit i flickaktig för-
tjusning öfver sidentyget i brudklädningen, atlas-
skärpets bredd, de hvita skorna och den fina
spetsslöjan, och Maja tyckte i ali tysthet, att
det var underligt, huru likgiltig Mathilda kunde
förhålla sig tili alla dessa härligheter.

På bröllopsdagen uppbar hon emellertid sin
skrud med sällsynt behag och värdighet och vann
äfven alla gästers fulla bifall, på samma gång
hennes uppträdande dessa dagar förhöjde fest-
stämningen. Hennes glada vasen och strålande
ögon tycktes sprida sin glans öfver alit och alla,
hon var älskvärdheten själf kanske dock minst
i fråga om fästmannen, som synbarligen såg litet
besviken ut, men lagmannen var högst charmerad
och höll vid bröllopsmiddagen ett tai tili dagens
drottning, som var det ståtligaste i sin sort och
kemiskt fritt från ali onödig sentimentalitet men
så mycket mer strålande af retorisk glans.

Charlotte undrade ibland, huru Mathilda kunde
halla sig så tapper, när man ändå visste . . .

Ja, hon hade ju själf hört henne snyfta om nät-
terna, då hon trott, att alla sof, och på mor-
gonen var hufvudkudden ännu våt af tårar, men
det hade hon finkänsligt tegat med, det var Tildas
enskilda uppgörelse med det förflutna. Nu kunde
hon blott, som nämndt, blicka upp tili systern
och ödmjukt gifva akt på hennes exemplariska
själfbehärskning och den värdighet, hvarmed hon
uppbar sin roll i det stolta bröllopsskådespelet.
Ty som ett spel föreföll det ju för den, som kände



170

alla de hemliga trådar, hvilka ledde marionet-
terna framför rampen tänkte Charlotte.

Blott en enda gång under dessa dagar hade
Mathilda gifvit sinä känslor luft. Det var tredje
dagens kväll, när hon smog sig upp i sitt forna
rum för att utan åskådare säga systrarna farväl.
Där kom det tili ett våldsamt utbrott, då den
så länge tillbakahållna gråten häftigt bröt fram.
Charlotte höll henne hårdt tryckt mot sitt bröst,
och Maja förde vattenglaset tili hennes bleka
läppar.

Ingen af dem sade ett endaste ord, de två
äldre, för att de icke i ord kunde uttrycka, hvad
de kände i denna stund, och Maja för att hon
var ej så litet hapen öfver »Tildas anfall», hon
som alltid brukade hafva sadan makt öfver sig,
om det sedän gällde glädje eller sorg.

Det dröjde inte heller länge, innan den unga
frun tvingat sig tili lugn, hon strök brådskande
tårarna ur ögonen med den våta handduk Char-
lotte räckte fram och ordnade sin eleganta res-
dräkt framför spegeln.

Jag måste andas ut en smula —sade hon
hastigt det kändes som om jag annars skulle
kväfts. Tack för hjälpen systrar, åh ni små
kara, som jag lämnar kvar oförsvarade men
du Maja du har nog krafter och något af örn-
natur, bara fjädrarna hinna växa ut jag känner
det på mig. Kom ihåg, att vingarna måste
bära dig utöfver bokanten om det så gäller!
Du är den nya tiden du och får inte hammas i
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växten, glöm inte hvad jag sagt, när den dagen
kommer; ser du om far lefver, har du nog din dust
i spar!

Hon vände sig om vid dörren och kastade
ännu en afskedsblick på den lilla fristad systrarna
skapat åt sig.

Där stod ännu det gemensamma dockskåpet,
där den glest besatta bokhyllan och på väggen
i blått band Mathildas gitarr.

På systerns fråga, om den icke skulle packas
med för det nya hemmet, hade hon kort svarat:

Tili den sjunger jag ändå aldrig mer.
Var det Elfsbergs skuld han som alltid så

gärna sett hennes vackra händer knäppa på
strängarna undrade Charlotte. Härinne hade
de utbytt sinä små förtroenden i sorg som fröjd,
sin grämelse, sinä missräkningar och framtids-
aningar den lilla världen var Mathilda oändligt
kär, och när hon nu stod i begrepp att säga den
farväl, låg där i hennes blick någonting brustet,
som talade om en skilsmässa utan återseende;
ty det som i dag förde henne från hemmet, var
på sätt och vis ett lifslångt farväl.

Nu hade hon gått, de lätta fötterna stego i
dag så besynnerligt tungt utför de knakande
vindstrapporna Charlotte hörde många gånger
sedän såsom ett genljud af dessa steg och
några ögonblick därefter stod Mathilda inför
sin far.

Det var inte tillstadt att oanmäld inträda i
lagmannens skrifrum. Ja, det ansågs i huset



172

nastan som ett helgerån att störa honom under
hans arbete, och de som önskade besöka domaren
i hans egenskap afämbetsman hade längesedan
tack väre makten af hans myndiga personlighet
lärt sig rätta tiden för att uppvakta honom.

Nu tillstadde de brådskande minuterna inga
formaliteter, och Mathildas beslut att råka sin
far allena före afresan var oåterkalleligt.

På hans mörka uppsyn, då dörren gick upp,
kunde hon se, att den störande inkräktaren kunde
vänta sig en näpst, men då han varsnade, hvem
som kom, mildrades dragen, och han reste sig
tili och med en smula för att visa sig upp-
muntrande. Det var ju förvisso ett säreget till-
fälle, som fordrade en viss hänsynsfull efter-
gifvenhet å hans sida.

Hvad önskar du Mathilda? frågade
han och visade på en stol i sin närhet.

Jag tackar, men skall inte uppehålla min
far länge ljöd svaret. Hon teg sedän åter,
som om hon velat samia sinä tankar för att kunna
fatta sig kort.

Jag har kömmit för att tala om Maj as
uppfostran började hon och lyfte i detsamma
blicken. Hvad den var klar, klok och inträngande,
nastan så att han erfor ett obehag däraf.
Jag har tänkt på Majas framtid!

Ögonblickligen förändrades det huldrika ut-
trycket i lagmannens vackra ansikte: Hvad
rör den dig? frågade han barskt.

En urgammal berättelse lägger på Kains
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läppar orden »skall jag taga vara på min broder»,
det har tyckts mig, att dessa ord gått igen ända
in i vara dagar, om man blott ger akt därpå,
och jag jag viii inte hafva dem på mitt sam-
vete, därför har jag tänkt på min unga syster.
Hon måste få lära något far det får inte gå
längre såsom hittills.

Får och får inte lagman Gefferts tunna
läppar drogos tili ett kalit, nastan hånfullt leende

hvem talar så tili mig i fråga om minä barns
uppfostran om något ligger väl den saken
inom min domvärjo, kan jag förstå.

Mathilda kom ett steg närmare utan att sanka
blicken: Jag förnekar icke, att Charlotte och
jag åtnjutit undervisning.

Det skulle du vågat ... Var det väl då
för mycket jag fordrade i gengäld, när jag åt
eder öfverlämnade min yngsta dotter såsom
lärjunge?

Nej min far, det var oss tvärtom ett kärt
uppdrag, var viss därom, men obeaktadt att jag
nu på pappas egen önskan lämnar hemmet, skulle
dock både Charlotte och jag nödgats träda till-
baka. Vi hafva gifvit Maja alit hvad vi förmått.
Att det ej finnes mer att taga af, är det vår skuld
min far? Hon är en rik natur med stor begåfning,
vår lilla Maja, och därför måste hon få en grundlig
undervisning, på det att alla hennes vackra anlag
måtte nå sin fulla utveckling. Detta var mitt
ärende i afskedsstunden, och nu har jag fram-
fört det.
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Hon tystnade, och innerst låg där såsom
en bön i klangen af hennes röst.

Väntar du ett jakandesvar på din begäran?
frågade herr Geffert ironiskt.

Ja min far!
På hvad grund bygger du då din hart

när pockande fordran?
Och det kan pappa fråga mig hennes

stora, mörka ögon riktigt borrade sig in i hans.
Huru så hans röst ljöd en smula

tjock.
Åh jag menar, att då min far nyss begärt

ett så dyrbart offer af mig ingenting mindre
än ett helt ungt människolif, så kunde väl jag
i utbyte våga för en hungrande ande fordra
några smulor från kunskapens rika bord.

Nånå, du talar verkligen höga ord om
en dotters enkla plikt att lyda sinä föräldrar
han underströk synbarligen de sista orden
hvem förmår bättre än de sorja för barnens fram-
tida väl, och hvad särskildt beträffar att anförtro
sin dotter åt en värdig make, inser jag icke, att
hon därvidlag har något vai alls!

Det tyckes så min far, men fasta naturer
låta icke forma sig såsom vax, äfven om det
är en viljestark fadershand, som skall utföra
verket.

Jag förstår inte, hvart du viii —• lagmannen
såg verkligen något perturberad ut naturligtvis
lydde du mig och det tack väre min fasthet
tämligen motståndslöst
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Ja jag såg nog, att pappa trodde det
sade Mathilda lugnt.

Trodde hvad?
Att jag som ett barn lät mig ledas tili

kullerstolarna ljöd svaret.
Nå dit kom du ju i alla fali!
Ja men af min egen fria vilja, far kan lita

på minä ord, jag talar sanning. Jag tänkte jag
skulle gifta mig med någon en dag, och då kunde
det ju lika gärna ske med patron Seberg.

Du skulle vågat trotsa mig?
Mathilda nickade.

Huru skulle det kunnat ske lagmannen
såg på henne från sidan med en lurande blick.
Han hade i sinä dar korsförhört många vittnen
inför rätten, men denna ensamma kvinna, hans
egen dotter, höll ju nastan på att blifva honom
öfvermäktig.

Åh det finnes nog flera sätt att undgå ett
förhatligt giftermål sade Mathilda lätt
man kan gå i sjön eller hänga sig i sitt strumpe-
band fruntimmer ha alltid smak för det roma-
neska som pappa vet. Man kan också säga nej
i brudstolen, och däremot kunna hvarken fäder
eller jurister opponera sig.

Rösten var icke förhöjd, men orden gjorde
i alla fall en skriande effekt. Lagmannen kände
en iskall rysning öfver ryggraden vid blotta tanken
på det sista alternativet och lutade sig tungt
tillbaka i skrifstolen, nastan flämtande efter luft:

Hvad alit kan man inte få höra ur öfver-
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spända kvinnomunnar utbrast han slut-
ligen.

Mathilda svarade ej, hon hade också tagit
blicken ifrån honom och stödde sig trött mot
skrifbordets kant.

Lagmannen såg på henne i smyg. Kanske
var det bäst att för denna gång låta udda vara
jämt öfverlade han tyst. Mathilda var ju
för tillfället litet exalterad och ur de vanliga
gängorna tili följd af skilsmässan från hemmet.
Ja så var det. Lagman Geffert återfick plötsligt
sitt vanliga sj älfmedvetande och lät ej ens för
sig själf aningen om ett lidet nederlag få någon
grund därpå vände han sig tili supplikanten,
som ännu icke fått svar, med den välvilliga
frågan:

Hvad önskar du egentligen för Maja?
Att hon från hösten sättes i den bästa

skola, som finnes i vår hufvudstad.
Hm, hm jag skall tanka på saken
Nej lofva min far, lofva hon har i arf

af dig ett godt hufvud och ett ljust förstånd,
gif det odling det är också, kanske i djupare
mening än något annat en faderlig plikt.

Var det en viss rädsla för den outgrundliga
blicken i dotterns mörka ögon, var det den fina
häntydningen på Majas farsarf alltnog lag-
mannen räckte Mathilda handen: Jag lofvar

sade han, och med ett nastan varmt: Jag
tackar min far af hjärtat förde hans dotter
tili sinä läppar denna välformade, smala hand,
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den som i barnaåren delat ut så många hårda
slag på rosiga kinder.

Hon visste, att hvad fadern en gång lofvat,
det skulle han också halla, och med lättare hjärta
än hon trädt in, lämnade hon nu rummet för
att därute omringad af alla bröllopsgästerna
bjuda hemmet farväl.

På sandgången framför trappan skrapade
patron Sebergs fuxsar otåligt i marken, vagnen
och seldonen voro glänsande nya en storartad
bröllopsskänk åt unga frun —och patronen själf
väntade otåligt på att afskedet snart skulle taga
en ända.

Nå Gud ske lof, nu kom Mathilda då ändt-
ligen, ännu en sista handtryckning med Charlotte,
modern hängde som en trasa kring dotterns arm,
hon anförtrodde henne åt systerns omsorger och
steg sedän beslutsamt upp i vagnen tili sin herre
och man.

Näsdukar viftade lyckönskningar, ett regn af
risgryn haglade öfver brudparet, och därunder
rullade vagnen snabbt utför alleen.

Den högmodiga näbban sade madam
Snygg och sparkade undan paret tili den söndriga
sko diskflickan just i smyg djärfts sända efter
resenärerna sådana där få då alltid bättre
ställt för sig här i lifvet än de förtjäna det
var hennes afskedstal.

En praktfågel förtjänar en förgylld bur
läspade en gammal onkel och kastade en cheva-
leresk slängkyss efter det bortilande åkdonet
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lilla kusin Mathilda är verkligen charmant, char-
mant ....

En af marskalkarna brydde yngsta
brudtärnan med att bedyra, att hon bestämdt
skulle gifvit sin halfva själ för att få sitta i den
sidenfodrade landån som dess rättmätiga äga-
rinna men bakom den stängda dörren tili
sitt allra heligaste stod lagman Geffert och såg
begrundande ut genom fönstret och nedåt alleen,
vid hvars slut ett lätt dammoln ännu dröjde
kvar, uppjagadt af fuxsarnas fina hofvar.

Hvad tänkte han väl på i denna stund, hvad
gaf dessa skarpt skurna drag någonting ovant
för dem ett uttryck midtemellan beundran
och besvikenhet.

När alit kommer tili alit, så har jag ändå
för en gångs skull misstagit mig mumlade han
mellan de hårdt slutna läpparna tänk att
Mathilda . . . det var nastan ståtligt hon
såg ut som en furstinna allra minst. Ja bror
Seberg lille, jagtror jag inte ville vara i ditt ställe,
du anar ingenting ännu, men Mathilda är af
mitt blod, hon kommer aldrig att låta kväsa
sig, inte ens af daggen, det känner jag, och säg
hvad du viii, så blir det ändå hon, som kommer
att behålla öfvertaget. Dixi.

Maja kom i skolan vid följande hösttermins
början. Förslaget utgick som naturligt var helt
och färdigt från lagmannen, så att däremot var
alls ingenting att invända, också fogade sig alla
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lydigt därefter utom kökstyrannen, som grälade
och småsvor öfver det dumma påhittet att skicka
bort hennes favorit för att slita ondt hos främ-
mande människor, som kanske inte unnade henne
maten en gång.

Maja själf skulle kanske innerst föredragit
sitt oberoende och sin sköna frihet i hemmet, men
ett litet samtal med syster Mathilda hade tyd-
ligen öfvat stort inflytande öfver henne i fråga
om resan. För resten fanns där ingen appell
från kara fars uttalade vilja.

System hade också med sinä ord verkligen
lyckats hos Maja väcka något, som hittills och
märkvärdigt länge slumrat hennes ärelystnad,
men Mathilda visste, att den låg där i alla fall
som ett litet groende frö och blott väntade på
ljus och värme utifrån. Kanske där funnits
något liknande hos henne själf, en dold åtrå,
ett andligt kraf, som lifvet aldrig tillgodosett,
men vilket nu hjälpte henne att förstå den unga
systern, som ännu var halft omedveten om sig
själf och sinä möjligheter.

Sålunda förberedd anträdde Maja sin första
utflykt i stora världen, och Charlotte blef lämnad
ensam i jungfruburen, en stackars liten borg-
fröken förgäfves väntande sin riddare.

Charlotte hade lagt många förmaningar på
Maj as hjärta, att inte tappa någon af de fina
näsdukarna, som systern just broderat åt henne
tili resan, inte förlägga penningbörsen eller
glömma »piraten» eller paraplyn i butikerna, men
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allra enträgnast hette det: Se för ali del tili,
att du kan få höra något från Alm och hälsa
honom från hembygden och och från mig.

Maja var inte dum, hon hade tvärtom en
snabb uppfattningsförmåga och var dessutom
som alla bokslukare vid hennes år ganska intres-
serad äfven af romanerna i det lefvande lifvet
omkring henne.

Och Charlotte, som lefde i den föreställningen,
att hennes hj ärtehemlighet var djupt dold inom
hennes eget bröst, skulle blifvit högst förvånad,
om hon vetat, att Maja var djupt inne i den
lilla tragedin, två unga älskande prinsessan
och »vallareguten», som af omilda öden hind-
rades att vinna hvarandra.

Ja, ja Majas svar på systerns nastan
stammande begäran ljöd högt och eftertryckligt

nog skulle hon både söka upp Alm och hälsa
och sedän skrifva om sammanträffandet tili
Charlotte. Hvartenda ord han sade skulle hon
berätta, och sedän skulle hon gå och se på hans
taflor och försöka skaffa honom köpare tili dem,
ty hvad alit tror sig inte en liten oerfaren backfisch
kunna uträtta, då hon första gången full af lifs-
mod kastar sig ut att simma i världshvirfeln.

Och Charlotte log åt henne och tyckte med
ens, att lifvet såg litet hoppfullare ut, och var
nastan färdig att anförtro Maja sitt hjärtas
fattiga saga, men teg ändå af gammal vana i
sista stunden.

Det låg som en tyngd på hennes hjärta, att



181

Alms mor i förtroende meddelat henne, att »Arthur
inte alls var bra i sitt bröst knapp kost ser
fröken och tunna kläder, han har aldrig fått
skona sig, min stackars gosse, och så har han
det kanske i arf, de säga att drinkares barn hafva
bröstsjukan såsom i blodet och modern suckade
med tårar i ögonen. Lifvet hade just inte värit
någon gång på rosor för henne.

Det var denna nyhet, som länge likt ett törne
aggade och stack, hvar gång Charlottes tankar
gingo sin gamla trade, och det gjorde de ofta
nog. Tänk om den unge konstnären sjuknade
just nu, när hoppet började le mot honom, det
vore hårdt! Hon ville inte tro det, man måste
ju försöka hoppas i det längsta, och en ljusglimt
var det för visso, att Maja snart skulle vara i
hufvudstaden och kanske få se honom och riktigt
få veta, huru han hade det.

Men när Majas första lilla breflapp i ali sin
plumpiga otydlighet, lyckligtvis ocensurerad af
lagmannens skarpa ögon, ändtligen kom henne
tili handa, innehöll den inga goda nyheter.

Maja hade, Gud vet huru, fått reda på Alms
adress och mött honom ute på gatan en dag.
Han såg eländig ut skref hon det var nastan
svårt att kanna igen honom, hon Maja fruktade
rentaf, att han svalt, han hade sadan underlig
blåblek hy, och ögonen sågo så hungriga ut.
Men glad var han att se henne och höra hemifrån,
och hoppfullt talade han om framtiden nu
som förr. Innan de skildes, hade Maja rusat
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in i en bagarbutik och för alla sinä småpengar
köpt en stor påse bröd, som hon sedän stuckit
ned i fickan på Alms tunna paltå.

Så skref hon, och Charlotte kysste de sista
raderna, då hon inte kunde göra det med Maja
själf så godt hjärta den ungen hade menAlm,
stackars, stackars Arthur, och flickans tårar föllo
osedda och bittra i jungfruburens enslighet. Om
man åtminstone haft honom här i moderns stuga
och kunnat sköta om hans hälsa, han var ju så
ung och kunde säkert hämta krafter på nytt,
blott han fick god vård. Arthur ville nog gärna
bli frisk igen, och viljandet hade hon hört var
en mycket viktig faktor, den liksom tvingade
en sjukling in på bättringsvägen, men nu släpade
han sig fram därborta, och krafter och hälsa
gingo sin kos.

Charlotte hade ingen att meddela sig med.
Alla döttrarna voro visserligen ömt fästade vid
modern, men de hade aldrig sökt tröst eller stöd
hos henne, kanske redan i barndomen omedvetet
kännande, huru oförmögen den svaga kvinnan
var att skänka hvad hon ej själf ägde. Om det
någonsin funnits en gryende ansats tili karaktär
hos fru Geffert, så hade den längesedan tillintet-
gjorts af hennes makes öfvermått däraf. Hos ett
sextonårigt barn kan man hvarken vänta eller
fordra mycken fasthet och själfständighet, och
knappt nog äldre var lagmanskan vid sitt gifter-
mål. Snarare hade barnen redan tidigt haft en
förnimmelse af, att modern borde skyddas och
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försvaras, såvidt de förmådde, och sålunda kom
det sig, att de två äldsta blott med hvarandra
burit sinä små bekymmer, medan de, sedän Maja
kömmit tili, gemensamt tagit vård om henne.

Därför föll det nu icke heller Charlotte in
att i fråga om Alm tala med sin mor. Stundom
gjorde hon sig något ärende upp tili stugan i
skogsbacken, men den stackars ankan, som satt
alit sitt hopp tili sonens framtid, tycktes själf
ingen råd veta, hvarför Charlotte ej ville lägga
sten på börda genom att uttala den oro hennes
hjärta gömde på, och medan dagarna blefvo alit
kortare och mörkare under en kali och dyster
november, tycktes Charlotte böjas alit mer och
mer såsom en blomma för frostens isiga fläkt
det var sorgen, som tryckte henne, men ingen
gaf akt därpå. Fadern var dels frånvarande i
ämbetsåligganden, dels tänkte han förmodligen
för tillfället föga på sin stillsamma andra dotter,
som aldrig gjorde sig bemärkt, och då hon ej
öppet beklagade sig, förstod modern icke heller,
att något fattades henne.

En dag åkte vagnen från Thorsvik in på
gården, och Mathilda steg ur. Det hade sedän
hennes bröllop nastan aldrig inträffat, att hon
besökt sitt gamla hem allena. Patron Seberg
följde ständigt med, och alltid hade han en eller
annan förevändning att afkorta visiterna. I dag
hände det emellertid, att hon kom ensam. Då
hennes man var på en affärsresa, hade hon dristat
begagna sinä egna hästar och den vackra nya
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vagnen för att göra denna lilla utflykt tili fäderne-
hemmet, där lion visste mor och syster för till-
fället voro allena, och det var med en skymt
af sitt forna leende hon hälsade de kara, hvilka
redan på trappan skyndade att välkomna henne.

Efter de första hälsningarna föreslog unga
frun, att man skulle begifva sig upp i vinds-
rummen, där samtalet alltid gick så förtroligt,
och dessa timmar i den lilla blå soffan återförde
minnet helt och hållet tili forna tider tyckte de
alla.

En kallelse ned i och för någon huslig ange-
lägenhet drog dock omsider lagmanskan bort ur
den lilla kretsen, och då systrarna blifvit på
tumanhand, lade Mathilda tvärt sin hand på
Charlottes axel, såg henne stadigt in i ögonen
och frågade: Hvad är det du sörjer öfver
Lotta min, fram med sanningen, du ser ju ut
som ett spöke.

Charlotte ville ännu bemanna sig, men hennes
långa ängslan i ensamheten och närvaron af
systern, hos hvilken hon värit van att söka stöd,
öfverväldigade henne, och med armarna kring
Mathildas hals brast hon i tårar.

Lange grät och snyftade hon, ja så länge, att
den unga frun slutligen helt sakta lade ned hennes
hufvud på soffkudden och själf satte sig bredvid
på en låg pall, redo att taga emot det förtroende
hon visste vänta, sedän det första häftiga känslo-
utbrottet något lugnat sig.

Charlotte var verkligen alltför glad att få
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lätta sitt hjärta, när nu isen en gång var bruten,
och Mathilda var en god åhörarinna, hon hvarken
tröttade med frågor eller gjorde inkast, och först
när systern tystnade, tog hon hennes späda hand
i sin och sade ömt: Var det inte det jag alltid
anade Lotti, att det skulle blifva något varmare
af den där barndomsvänskapen mellan Alm och
dig, stackars liten . . .

Charlotte rodnade: Vi ha nog aldrig taiat
ut med hvarandra, men ändå . . .

Mathilda nickade: Ord behöfva inte alltid
uttrycka känslorna sade hon mildt ni
passa blott icke rätt in i denna kalla, prosaiska
värld den fordrar hårdare hud .

.
.

Där kom ett litet skarpt drag kring den röda
munnen: Man får lof att sätta hårdt mot
hårdt ibland, om man skall stå ut med den.
Men nu är frågan inte om framtiden, er fram-
tid menar jag, den är ännu långt borta och måste
därför skjutas åt sidan nej hvad skola vi göra
för det närvarande, ty något måste det blifva.

Vi kunna inte sitta här med händerna i kors
och låta en barndomslekkamrat svälta ihjäl
därborta.

Ack Mathilda, om du ändå kunde hitta
på ... Charlottes bedjande ögon häftade vid
henne.

Låt oss fundera ut något. Ser du syster
lilla, pengar det är ordet, men pengar det är just
det vi ha så svårt att la.

Charlotte sänkte hufvudet och suckade.
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Vi måste se saken klart i ögonen sade
den unga frun och satte sig tillrätta du bor
som pappas dotter fritt hos honom, får god föda,
vackra kläder etc, hvad skulle en sadan liten
siska som du i sin nätta bur behöfva pengar,
ergo är du utan. Jag gift med en rik man,
omyndig hustru, välförsörjd, rår om intet, har
således heller inte ett mynt, som jag kan kalla
mitt eget.

Hon slog ut med de vackra tomma händerna
och log ironiskt: Ja, så står det tili med oss

förmögna, välsituerade kvinnor. Om vi skulle
tala om sj älfförvärf, hvad tror du pappa eller
Seberg skulle säga därom? Ja de skulle spärra
upp ögonen och tala om »galna kvinnor»

Charlotte måste skratta midt i bedröfvelsen.
Nåväl, Alm måste hjälpas i alla fali, och

vi skola hjälpa honom jag skall nog finna
någon utväg. Hon satt en stund i tankar,
sedän såg hon upp:

Lotta lilla, nu har jag det, jag tänker
på fru Jonson!

Fru Jonson?
Ja, vår forna sköterska Minä, som blef

gift med en gardist i Helsingfors. Hon var en

bra människa och håller af oss i denna stund
som egna barn, det är jag säker på.

Ja men, än sedän?
Haf bara tålamod min vän och låt mig

fortsätta. Jag har en vacker came i gammal
infattning samt farmors ring med briljanter, dem
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kan Minä se tili att få pengar för. Hon är en
hederlig kvinna, som ingen kan misstänka för
snatteri och har dessutom sinä förbindelser,
pauvres honteux ser du behöfva ju stundom
anlita mellanhänder.

Ja men den vackra ringen, den skulle
du sakna Tilda?

Strunt prat, Seberg pyntar ju ut mig
som ett juvelerarfönster. Emellertid blir där
alltid några slantar, och så får hon söka upp Alm.

Maja är ju också i staden invände
Charlotte.

Maja är en skolflicka, som det inte passar
att skicka och söka upp unga målarpojkar
sade Mathilda leende.

Ack, det har jag ju gjort i alla f ali. Char-
lotte såg helt ångerköpt ut.

Sant, men det var dumt af dig Lotta liten,
saken är nu emellertid skedd, och Maj as bagar-
bullar gaf kanske stackars Arthur ett middags-
mål utan bekymmer, hvilket alltid skall lända
vår yngsta tili berömmelse. Men nu få vi icke
längre tanka på henne som budbärare i denna
grannlaga sak. Minä är i alla afseenden lämp-
ligare och ser du, det är aldrig tili sinä rika och
förnämliga vänner man bör gå för en handräck-
ning i nödens stund, det är bland de ringa vi
skola söka medhjälpare, och ser du vännen, de
förstå också kanske bättre en medmänniskas nöd.
Minä kände väl fru Alm och hennes son med för
resten.
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Charlotte gick tili sin byrå, därifrån tog hon
fram åtskilliga små handarbeten, broderier och
diverse pärlvirkningar.

Detta har värit min enda förströelse i enslig-
heten hviskade hon tror du de kunde in-
bringa något, om jag lät dem följa med tili Minä
Jonson?

Det kan alit hända. Mathilda tog dem
i sinä händer, den ena efter den andra, nastan
ömt som om hon velat smeka dem de äro så
nätta och välgjorda sade hon du är en riktig
mästarinna i handarbeten Charlotte, och dessa
finna säkert köpare.

Ack hvad det skulle glädja mig utbrast
Charlotte glad då kunde äfven jag personligen
göra något för Arthur.

Godt och väl! I söndag komma ni alla
härifrån tili Thorsvik, far har själf lofvat, det är
Sebergs namnsdag Mårtens-dagen, då får du
smyckena, sedän slår du in alltsammans i ett
paket och låter gumman Alm lämna det åt
postföraren. Hon skickar ju ändå ibland ett par
strumpor och annat smått åt sonen. Dixi, som
far säger.

Nu kommer mamma i trappan, ja och sen
är det slut med den här pratstunden, ty jag
måste vara åter hemma, innan Seberg kommer
tillbaka.

Tilda, hur skall jag nog kunna tacka dig
Charlotte lade sinä armar omkring henne.

Genom att se en smula gladare ut lilla
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syster, för resten inte är det ju tack värdt att vi
systrar hjälpa hvarandra, illa vore det annars,
men lås nu in dina skatter och gif mig ett litet
leende tili minne på hemresan. Här ha vi mor
och middagsbjudningen.

Mathilda tog sig oemotsägligen prydlig ut
såsom värdinna vid middagsbordet, konstaterade
lagman Geffert Mårtens-dagen, då vänner och
grannar enligt gammal sed voro inviterade tili
Thorsvik på gödgås och svartsoppa.

Då han själf gifte sig, såg han icke så mycket
tili personen som tili det gods och guld hon förde
med i hemgift. Icke för att hans hustru på den
tiden saknade en viss fägring, ehuru den kanske
var för blyg och skär att rätt anstå honom, men
ett barn kunde ju icke sägas representera, och
för resten gjorde han det helst själf för dem båda.

Nekas kunde dock ej, att Mathilda var prakt-
full i dag och att Seberg i jämbredd med henne
tog sig tämligen obetydlig ut såsom värd hans
dotter hade blifvit väl placerad, och lagmannen
log belåtet öfver sin hvita väst och knackade på
glaset för att proponera en skål för dagens hjälte,
hans högt värderade måg Mårten Seberg.

Mathilda såg nedåt det vackert dukade bordet,
som blänkte af både silfver och kristall och höjde
sitt glas: Din skål lille Seberg!

Patronen rynkade ögonbrynen, det var hans
sårbara punkt att påminnas om hans litenhet
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halfva hufvudet kortare än den högresta hustrun
som han var, men gästerna tyckte det lät älsk-
värdt från den unga makans purpurläppar.

Inne i de många, höga rummen voro alla
ljusen tända i kronor och armstakar, värden
tyckte om mycket ljus, såsom far och mor haft
det på kalasen i sin tid, ty Thorsvik var en gammal
possession, och en Mårten Seberg i äldre upplaga
satt inramad i guldram ofvanför soffan i förmaket
sida vid sida med en högbarmad matrona i guld-
collier och »grön atlas».

Herrarna rökte och smuttade sin arrakstoddy
inne i värdens gemak, damerna fingo bischoff
och sockerbröd i salongen.

Mathilda hann knappast sticka ett litet väl
ombundet paket åt Charlotte, som genast lät det
glida ned i sin klädningsficka, så upptagen var
hon att halla gästerna sällskap och se dem tili
godo. Det var nog inte många, som kunde vara
så underhållande som den unga patronessan på
Thorsvik, det voro alla ense om, när man efter
inmundigadt te med de obligatoriska sex sorterna
småbröd bjöd farväl och i det bleka höstmån-
skenet rullade hem, enhvar tili sitt.

Mathilda ställde undan kristallskålarna och
räknade in silfret, hennes man var mycket nog-
räknad därvidlag, och hon ville aldrig gifva skäl
tili anmärkningar.

Seså, nu får Aurora och Mika rada in
porslinet, alit är inburet och i skick. Ni ha gjort
väl ifrån er i dag allesamman.
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Husmodern nickade vänligt, så hög hon än
såg ut var det ändå ett nöje att betjäna henne
hette det bland tjänstepersonalen hon var
aldrig orättvis eller obillig, och ett berömmande
ord af henne kändes nastan som om man fått
en skänk.

Är du nu ledig? Patron Seberg stack in
sitt kala hufvud genom matsalens halföppna dörr.

Genast min vän!
Mathilda slätade ut ett veck på sin blå siden-

klädning och gick mot salongen.
Därinne vandrade hennes man fram och åter

på den hvita gångmattan med sinä små, trippande
steg.

Är det något du önskar säga mig?
Ja, jag ville bara nämna, att det var för

mycket peppar i sillsalaten och att rödvinet
bör kylas ut bättre härnäst.

Tack så mycket för rättelserna, jag skall
lägga dem på minnet.

Mathilda yttrade sig vänligt och satte sig
lugnt ned, beredd att höra fortsättningen, men

det kom ingenting mer.
Patron Seberg endast gick och gick såsom

han brukade, när han hade något på hjärtat och
inte ville få fram det.

Hans hustru hjälpte honom aldrig på trafven,
hon satt där med sinä vackra händer i famnen
hvad de voro bländhvita mot det klarblå siden-
tyget så oberörd som om ingenting i världen
förmått rubba hennes lugn.
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Ändtligen stannade han midtframför henne:
Hvarför säger du ingenting Mathilda?

bröt han ut, nastan häftigt.
Hvad skulle jag säga, jag väntar på att

höra, hvad du har att förkunna mig.
Så vackert du spelar den undergifna

hustruns roll ha ha ha. Ja ni kvinnor, ni äro
födda komediantskor hvarenda en tror jag.

Hvarthän syftar du, jag förstår dig ej?
Nej nej, du är klok du, lismar och leker

för främmande och är så söt som socker och så
mjuk som en silkestråd, men i enrum med mig . . .

Nu är du orättvis lille Seberg, jag försöker
alltid fylla min husliga plikt både i hvardags-
lag och när vi ha gäster.

Lille Seberg patronen skakade sin
knutna hand så närä hennes ögon, att hon måste
blinka med dem det kastar du då alltid i
ansiktet på mig för att få skryta med din egen
stolta växt jag är väl ingen dvärg heller, och
det talet tål jag inte längre.

Nu var det sagdt, det som lång tid redan
jäst inom honom och som han i dag gått och
grundat på.

Mathilda tog upp sin näsduk, hon måste
verkligen dölja ett litet leende i den och ville
ej reta honom.

Är det något vidare du har att beklaga
dig öfver? frågade hon efter en paus.

Någonting vidare han stannade åter
sin oroliga vandring för att se på henne inte
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en lyckönskan har du bestått mig i dag, ehuru
det är din herres och mans namnsdag ännu
mindre en smekning. Hade jag inte väntat mig
att få en ung kärleksfull hustru och finner i
stället vid min sida en marmorbild utan känsiä.

Fordrar du af mig en förklaring häröfver
sporde Mathilda och såg allvarsam upp tili

honom.
Seberg tvekade, men svaret blef dock jakande.

Tili hvem kom du och bad om min hand?
Tili din far naturligtvis, det var ju min

skyldighet, då han var din rätte målsman.
Godt, du fick äfven hans löfte, af mig

begärde du intet.
Jag visste ju, att du var en hörsam dotter.

Hon nickade: Du frågade aldrig efter min
vilja, mitt tycke, min kärlek, jag skulle ärligt
lämnat dig besked.

Naturligtvis tog jag din beredvillighet
för god.

Hon log med lätt ironi: Du trodde hvad
du önskade, men man kan begå misstag i siikaf ali.

Du menar, att du tog mig.
Jag menar, att jag lydde min far och gifte

mig med dig, ofrågad om jag hade ett hjärta
att skänka tillika med min hand.

Och nu . . . han stod och stirrade på henne
med spända anletsdrag.

Jag är din lagliga hustru sade Mathilda
stolt och jag känner min plikt, du skall aldrig få
skäl att beklaga dig öfver mig.
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Men kärleken Mathilda nastan skrek
han en hustru skall väl älska sin man?

Människans hjärta, äfven en kvinnas
hon lade särskild tonvikt på de sista orden
låter aldrig tvinga sig svarade hon med sin
sällsynta själfbehärskning var nöjd med mig
sadan jag är. Jag skall alltid vara dig en trogen
hustru.

Och du tror, att jag skulle vara nöjd med
någonting mindre, högmodiga kvinna, men jag
skall visa dig . . .

Mathildas vackra hufvud restes på den fina
haisen som en ståtlig kungslilja på sin stängel:

Jag skall säga dig ännu en sak Seberg, som
du kan hafva godt af att minnas. Ingen verklig
gentleman hotar ett fruntimmer, det är brutalt,
och jag tror du inte bör upprepa det. Var belå-
ten med att inför världen hafva en blygsamt
underdånig maka det är ju sådana ni män
helst älska att se oss, men fordra icke hvad du ej
kan ernå. Jag gifte mig med dig inte för min
fars skull utan af min personliga vilja, jag böjer
mig för dina önskningar också af fri vilja, emedan
det så är mitt behag, och jag anser äktenskapliga
tvister simpla, men jag har därför inte dödat
min själfkänsiä, minns det, du är inte fastkedjad
vid en själlös varelse utan förenad med en för-
nuftig kvinna, som begär af dig den aktning hon
själf å sin sida är beredd att ägna den man, hvars
namn hon antagit. Har jag värit tydlig?

Utomordentligt, min fru!



195

Mathilda såg på sitt emaljerade ur, som med
en dyrbar nål i form af en lyra var fäst vid skärpet
kring hennes smärta midja.

Tiden utvisar midnattstimmen hon
reste på sig jag har inte glömt, att du skall
åka tili utgården i morgon. Klockan sju skall
jag därför som vanligt vara beredd att servera
ditt kaffe.

Godt.
Hon tog ett ljus i silfverstake från närmaste

bord och gick ståtlig och lugn såsom förut.
Patron Seberg skyndade att öppna dörren

för henne, den lilla häntydningen angående bruta-
liteten, hade icke klingat för döfva öron.

När hon gått, stod han länge vid fönstret och
blickade ut i det bleka månskenet.

Tusan tili kvinna mumlade han
höll på att reta min galla, men ståtlig är hon
som en drottning och min hustru i alla fall, och
öfver de vissna gammalmansdragen gled i detta
ögonblick ett stort, triumferande leende.

Julen hade kömmit och gått. Maja hade inte
fått tillåtelse att fira den hemma, resan var där-
till alltför lång och besvärlig, och lagmanskan
hade släktingar i hufvudstaden, som kunde antaga
sig flickan under ferien, så att den saken lät sig
väl arrangera.

Charlotte hade tillbragt ett par veckor under
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helgen på Thorsvik. Mathilda hade taiat om
hennes klena hälsa, och patron Seberg själf hade
genast chevalereskt föreslagit sin svägerska detta
luftombyte.

Det gjorde den stackars flickan godt att nu
få vistas hos systern. Lagmannen led nämligen
af ett af sinä stundom återkommande giktanfall,
och då var han lika god att tagas med som en
ilsken broms påstod madam Snygg, den enda
han ändå brukade hafva en viss hänsyn för.
Därför fann Charlotte tillflykten tili systerns hem
ännu önskvärdare, ty husbondens illabefinnande
kastade en tung slagskugga öfver hela huset, där
modern smog omkring i filtsockor utan rast och
ro från morgon tili kväll för att vara sin höga
herre tili behag.

För resten hade den rädda Charlotte en dag
fått sig en riktig hjärteknäck, då hon blef ned-
kallad och presenterad för ortens nyblifne kron-
fogde Ringvall, som infunnit sig på uppvaktning
å Domarnäs och önskade göra hela familjens
bekantskap, som det hette.

Han var änkeman, omkring fyratio år och
ansågs solid i alla afseenden. Det fanns inte
mer än två barn från föregående gifte, och frun
hade bragt förmögenhet tili boet.

Nå än sedän sade Mathilda, när Charlotte
talade härom med henne du är ju enda dottern
i hemmet för närvarande och skall väl därför
representera husets ungdom.

Charlotte nickade: Den som vågade tro det,
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men ser du, jag kan inte låta bli att frukta.
Karien hade så sökande blickar, och jag hörde
Snyggan i köket slamra om, att »den där kom
inte utan orsak tili gården, frun har ju redan
hunnit ligga sex månader under jorden.» Huh
då, det riktigt ryser i mig, då jag tänker därpå!

Mathilda blef eftertänksam: Skulle inte
far sikta högre?

Nej vet du, inte med mig jag är för
obetydlig, han bryr sig nog icke om annat än att
få mig försörjd.

Kasta nu ej genast yxan i sjön tröstade
systern ehuru hon nog inom sig hyste onda
aningar du min lilla viol borde hafva minst
en ung vacker grefve.

Åh jag vore så glad åt bara en fattig
»målarpojke» sade Charlotte, medan en skär
rodnad steg upp på hennes fina kind. Om hon
var en viol, så borde Mathilda kallas rosen, och
Maja skulle nog en dag likna den pikanta röda
nej likan alla tre gjorde de sig i alla f ali väl
förtjänta af benämningen »domargårdens blom-
mor», som man ute i bygden kallade dem.

Det led mot våren, solen smälte snön i skogs-
backarna och dröjde längre på fästet för hvarje dag.

Lagmanskan sysslade med sinä väfnader tili
döttrarnas utstyrselkistor på vinden, och Charlotte
broderade ett par tofflor åt kara far tili födelse-
dagspresent.

Hon hade ej på flere veckor hört något från
Alm, inte sedän Minä Jonson skrifvit, huru väl-
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behöflig deras hjälpsändning värit och han själf
genom modern framfört sin ödmjuka tacksam-
het. Nu hade han som sagdt inte låtit höra af
sig på länge, och Charlotte satt där och sydde in
tnsen undrande frågor bland arabeskerna på toffel-
mönstret, då ljödo en dag brådskande steg i
trappan. Det var mors gång. Hennes litet kip-
pande skor klafsade alltid på det sättet, när hon
var ifrig att komma och tala om en nyhet, och
det var städse hitupp hon hastade för att få med-
dela sig.

Kan du tanka dig Charlotte hon sade
de första orden nastan utanför dörren kan du
tanka dig sadan olycka, gumman Alm har fått
hem sonen dödssjuk, galopperande lungsot lär
det vara. En kamrat förde honom hit, sådant
slut blef det på alla de granna förhoppningarna.

Hon tystnade för att draga andan, i detsamma
såg hon Charlotte vackla, och nasta sekund föll
hon tungt tili golfvet.

Modern skrek tili, men förlorade mot vanan
icke besinningen, utan ledd af modershjärtats
instinkt grep hon sig strax för att utan att ropa
på hjälp söka återkalla dottern tili lifs.

Det dröjde länge, och hon fick anlita både
vatten, kamfert och stink-spiritus, innan den
afsvimnade ens rörde på ögonlocken.

Ändtligen höjde hon dem dock och kastade
en förvirrad blick på modern. Så småningom
kom medvetandet åter och därmed minnet af den
sorgepost hon mottagit.
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Ack mamma, mamma var alit hvad
de bleka läpparna tili en början kunde fram-
stamma.

Fru Geffert hade emellertid, medan hon syss-
lade med dottern, kömmit tili klarhet om, att
dennas intresse lör barndomsvännen säkert artat
sig tili en ömmare kansia, och om hon haft minsta
aning därom, skulle hon förvisso inte kömmit
fram med sin bedröfliga nyhet så utan förbere-
delser.

Stackars barn hon strök henne ömt öfver
håret att den där målaren betydde så mycket
för dig!

Nå då var det nog så godt, att vår Herre
bärgade honom, annars skulle väl Geffert fått
reda på historien och ställt tili ett rumor utan
ali like. Man hinner tanka mycket i ett ögon-
blick, det är en känd erfarenhet, och det varade
för resten många minuter, innan Charlotte kunde
återhämta sig helt och hållet.

Sedän måste modern, om än motvilligt berätta
sin historia från början igen utan att lämna bort
en enda stafvelse, så nogräknad var den stackars
flickan att få reda på minsta detalj, och så måste
hon lofva, att Charlotte skulle få gå bort tili
fru Alm och besöka den sjuke.

Jag vet inte, om jag törs för pappa han
kunde få veta.

Och om så vore Charlotte höjde hufvu-
det jag kunde uthärda alit för Arthurs skull.

Nej nej barn, säg inte så, vi måste vara
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försiktiga, men jag har tili fru Alm ett knyte ull,
som du kunde gå med.

Den unga flickan sprang upp:
Nu, nu genast mamma!
För Guds skull barn, du kan ju knappast

stå på benen.
Åja, se bara, hur duktigjagär Charlotte

rätade upp sig hvar är ulien mamma?
Hon blef feberröd af otålighet, och modern

kunde ej mer halla henne tillbaka.
Du skall få gå barn medgaf hon

och en liten flaska vin och en stekt dufva kan du
föra med åt sjuklingen.

Charlotte böjde sig ned och kysste häftigt
moderns händer, sedän nastan flög hon åstad
för att göra sig i ordning.

Vägen mellan domargården och fru Alms
lilla stuga i skogsbrynet var ej lång, och med
högt klappande hjärta stod den unga flickan
snart utanför dörren. Den gled upp, och fru
Alm kom henne tili mötes.

Ack, är det fröken Charlotte? Jag tänkte
mig just ned tili gården för att berätta om stackars
Arthurs hemkomst, men någon har väl redan
hunnit fram med sorgebudet ser jag. Han är så
sjuk gossen min, och nu sofver han. Den långa
resan i menföret tröttade alldeles ut honom.

Charlotte nickade: Jag kommer in en stund
ändå, kanske vaknar han snart, så att jag får
hälsa på honom.

Fru Alm smålog tacksamt: Ah min stackars
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Arthur, det är slut med honom hon kväfde
gråten med en kraftansträngning han var ju
aldrig stark och har väl nu siitit för mycket ondt
därborta. Gud skall veta, att jag ångrat mitt
bifall tili den där resan, men hvad ville jag väl
göra!

Fru Alm skall inte göra sig förebråelser
Charlotte tryckte varmt den af arbete hårdnade
handen hvar och en måste ju försöka följa
sin kallelse, om man sedän hon kunde ej
fortsätta.

Om man stupar ja, då är det väl Guds
vilja sade den stackars modern med skälfvande
läppar så har jag också tänkt.

Vårsolen sken in i det lilla, torftiga, men
ytterst snygga rummet med sin hvitmenade spisel,
den gamla målade klockan i hörnet och blom-
krukorna på fönsterbrädet. Den gamla soffan
med sitt slitna bomullsöfvertåg var dragen närä
fönstret, så att blicken därifrån genast kunde ila
ut öfver det vackra landskapet med sinä fält och
skogar, och här låg den brutne konstnärsadepten
slumrande i solskimret.

Ett erfarnare öga än Charlottes skulle genast
sett, att döden redan märkt denna bleka panna,
men då han snart uppslog blicken och varseblef
henne, kom där en sadan strålglans däri, att
han med ens såg helt frisk ut, åtminstone i hennes
tycke.

Ack hvad de hade mycket att samspråka om,
så säilän som de träffats alla dessa läroår han
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henne alla sinä teckningar och den sista lilla
taflan, som han snart skulle fullborda.

Ty han var blott helt litet trött för tillfället,
skulle snart bli stark nog igen, och då skulle
han taga upp arbetet med ny fart. Ögonen lyste
och på kinderna brunno två bjärtröda fläckar.

Charlotte blef åter lätt om hjärtat, när hon
såg honom så rik på planer, och talade hopp-
fullt, när hon gick, men fru Alm sade ingenting,
hon visste, att det. bara var febern, som hvar
afton inställde sig. Stackars Arthur, han var ju
ännu så ung och så full af lifslust och framtids-
planer, därför tänkte han blott på att få sinä
krafter igen och kunna återtaga sin kara pensel.

Charlotte kom emellertid hem gladare än hon
gått, och lagmanskan aktade sig noga att nedslå
hennes mod. Nastan dagligen smog hon sig
därefter den välbekanta stigen fram, och fru
Alm välsignade hennes ankomst för den glädje
och uppmuntran dessa besök beredde den sjuke.

Hon kom heller aldrig tomhändt, ty i den
lilla korgen hade lagmanskan alltid packat ned
någon godbit åt sjuklingen, än en kopp gele,
än en bit kaka eller en läcker skifva stek
han åt så litet, som en fågel sade modern
men hvad han fick från domargården, nastan
uppehöll hans lif. Charlotte var lycklig, och med
hvarje dag slog hoppet alit fastare rot i hennes
hjärta.

202
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Lagmanskan kom med sinä vanliga kippande
f jät uppför trappan: Se hit Charlotte, tag den
här saftflaskan och saffransbullen och smyg dig
ned trädgårdsvägen. Madammen larmade i dag
öfver, att »här i huset östes ut godsaker åt slarfvar
och lättingar bakom husbondens rygg, och dött-
rarna springa därmed i stugorna, men hon skall
väl öppna ögonen på honom.» Du kan förstå,
att efter detta äro vi ingen minut säkra för far!

Charlotte stod tveksam med den lilla korgen,
som modern räckt henne: Jag tycker inte om
att smussla sade hon slutligen huru kunde
väl pappa ogilla, att man för ett och annat smått
åt en stackars sjuk, hvars mor inte har råd att
förse honom med passande föda. Han vet ju
också, huru fattig fru Alm är, och han har aldrig
sagt annat än godt om henne, om han också
ogillade, att Arthur sade upp sin plats och ägnade
sig åt måleri.

Modern blinkade det är inte bara det
sade hon och såg sig skyggt omkring gumman
därnere har listat ut, att du håller den där målar-
gossen kär, och det vet du, att din far aldrig
skulle förlika sig med.

Jag anser därför troligt, att du måste
sluta med dina sjukbesök Lotta lilla, och så
godt kan det vara. Om far blir ond, får du svåra
dagar.

Charlotte bleknade och grep hårdare om korg-
handtaget.

Lyd mitt råd och gå genast —uppmanade
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modern ånyo i morgon kan det redan vara
förbud.

Hennes onda aningar besannades bokstaf-
ligen.

Huru eller genom hvem lagmannen fått »nys»
om det, som försiggått dessa veckor, blef aldrig
klart, men modern hade i uppdrag att tillsäga
Charlotte, att fadern strängt förbjöd hennes
besök hosAlms. Det var högst opassande af ett väl-
uppfostradt ungt fruntimmer, särskildt en dotter
från domargården, som borde vara hela ortens
föredöme, att gå i stugorna och besöka sjuka
karlar hade han yttrat sådant skulle man
lämna åt gamla änkor och äldre ogifta kvinns-
personer, som hade det tili yrke enligt gammal
sed och ordning.

Förbudet var ytterst bestämdt affattadt, och
Charlotte alltför skygg för att ens tanka på att
öfverträda det, alltså stannade hon hemma, och
hennes enda tröst var, att modern ej blifvit lika
strängt förbjuden sinä små hjälpsändningar tili
den sjuke, trots hushållerskans intriger.

Det blef en dyster tid för den unga flickan
midt i vårens ljusnande fägring, och Mathilda,
som måste halla sig inne för en stark förkylning,
kunde ej komma och förströ de tunga timmarna.
Ofta lät Charlotte ej ens förmå sig att gå ut för
att andas en smula frisk luft, ty där påmindes
hon än mer om den hårda befallningen hon mot-
tagit, och stigen uppåt skogsbacken låg alltför
lockande i vårsolskenet.
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Ibland gick fru Geffert själf dit för att skaffa
henne direkta underrättelser, men Charlotte litade
aldrig riktigt på hennes uppgifter. Äldre personer
sågo ju så lätt allting i svart, men hvad det ville
säga att gå och längta, det lärde hon sig tili fullo
dessa veckor i maj.

Så kom där en dag åter en sorgepost unga
Alm hade fått blodstörtning. Lagmanskan besökte
honom strax därefter och sökte sedän få Charlotte
att inse, huru allvarsam sjukdomen var, på det
att det sista slaget ej alldeles skulle förkrossa
henne, men ännu byggde hoppet ett litet svik-
tande bo i flickans hjärta.

Blott hon kunde få se honom själf om också
endast ett enda ögonblick, hon besvor modern
att bönfalla fadern om tillåtelse, men alit för-
gäfves.

Lagmannen förblef obeveklig, han ville inte
att folk skulle prata om hans döttrar, var det
alltid upprepade svaret.

Det är grymt sade Charlotte och vred
sinä händer en far har inte rättighet att fordra
sadan despotisk lydnad.

Hon kände för första gången motståndet resa
sig inom henne, äfven masken kröker sig och
höjer hufvudet, då den blir påtrampad, heter
det ju, och här var det hennes innersta, mest
ömtåliga känslor man våldförde sig på.

Om far inte ger sin tillåtelse, går jag utan
sade hon med en för hennes veka natur ovanlig

beslutsamhet.
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Modern hörde på med bekymmer, hon ville
sinä barn väl men förmådde så föga, och fruktan
för mannens vrede behärskade henne som med
ett järngrepp. Denna gång öfvervann hon sig
dock tili det yttersta för att tala godt tili Charlottes
förmån:

Betänk att de lekt tillsammans i barnaåren
Geffert, alltsammans är ju så oskyldigt, att äng-
larna kunde se på dem med glädje bedyrade hon.

Änglarna måste ursäkta mig, att jag för-
vägrar dem detta nöje svarade lagmannen
maliciöst.

Drif henne inte tili det yttersta!
Tror du hon verkligen skulle kunna trotsa

mig? Nåväl, om så vore, skall jag väl dock
utfinna något sätt att stäcka den lilla dufvans
vingar han skrattade lätt, men lagmanskan såg,
att de grå ögonen lyste med olycksbådande glans.

Då Charlotte i den ljusa vårskymningen ville
smyga sig ut, fann hon dörren nedanom vinds-
trappan stängd hon var fånge.

I första ögonblicket fattade hon ej fullt sin
belägenhet, men när det blef klart för henne,
att hon var instängd, greps hon af förtviflan.
Hon bultade på dörren, slog sitt hufvud där-
emot, tills pannan värkte, och tröttade ut sig
med fåfänga ansträngningar att få låset att ge
vika, men det var gammalt och godt och höll
nog stånd för ett par små svaga flickhänders
anlopp.

Vid kvällsbordet sade lagmannen något hög-



207

ljudt, att Charlotte tycktes vara skral, så att det
var bäst att hon höll sig på sitt rum, tills hennes
illamående gick öfver. Tillika ålade han modern
eller madam Snygg att bära upp mat och dryck
åt henne.

Lagmanskan satt blek och tyst och förde
blott för syns skull maten tili munnen. Aldrig
hade lifvet synts henne tyngre eller hennes makes
hårdhet så grym som nu, men hon kände honom
för väl att hoppas på någon förmildring alit
måste ha sin gång. Gud måtte blott skona Char-
lottes förstånd!

Under natten smog hon sig flere gånger ur
bädden för att lyssna vid vindsdörren. En gång
hörde hon alldeles tydligt ljudet af en suck.

Är du där Charlotte? hviskade hon
med läpparna mot nyckelhålet.

Ja mamma ljöd svaret.
Ack barn, hvad gör du här i den dragiga

trappan?
Jag viii vara närä dörren tili fängelset.
För Guds skull min älskade flicka du

kan ju taga döden på dig, gå nu snällt tillbaka
tili din bädd.

Jag kan ju inte sofva i alla fali svarade
Charlotte min oro hindrar mig att vara stilla.

Lilla barn, jag kan inte öppna dörren för
dig, far har själf nyckeln, men i morgon släpper
han nog ut dig, det är jag viss om.

Det hjälpte. Charlotte gaf tili sist sitt löfte,
men modern kunde ej sluta sinä ögon hela denna
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natt, hon måste oafbrutet tanka på sitt barn,
den lilla, ensamma fången däruppe, hvars öde
hon ej hade tillåtelse att mildra.

Ändtligen grydde dagen, en ny dag med sin
oro och sinä bekymmer, och huru skulle hon nu
kunna infria sitt löfte tili Charlotte. Svaret kom
snart, ja snarare än hon trott.

Fru Alm lät hälsa, att hennes son slumrat
in i den eviga hvilan just i morgongryningen. Då
Charlotte vaknade ur en kort slummer och åter
styrde sinä steg mot den stängda dörren, fann
hon passagen fri, modern hade således hallit ord.

Hon skyndade ned i matsalen, där lagmannen
satt vid sin tidiga frukost.

Roligt att se dig så snart återställd
hälsade han fryntligt.

Charlotte neg med nedslagna ögon, hon kunde
icke i dag se sin far i ansiktet.

Tag ett ägg Charlotte och en skifva skinka,
den kan rekommenderas.

Charlotte stod fortfarande på samma plats,
då modern kom in. Hennes blick flög tili mannen
med frågan: Vet hon det redan? men lagman
Geffert var helt och hållet fördjupad i sin tallrik.

Det var bud nu på morgonen från fru
Alm sade hon sväfvande på målet.

Charlotte blef genast uppmärksam var
det sämre med patienten frågade hon och
fäste sin blick spändt på modern.

Jag vet inte, jag tror fru Geffert blef
alldeles blek.
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Åh nu vet jag stackars Arthur är död,
att jag inte förstod det genast, då fängelsedörren
stod öppen Charlottes röst hade en skärande
klang han kan inte mer skada mitt rykte.

Hon vände sig bort och gick mot dörren.
—Hvart går du barn?

Tili den döde och utan att vänta på
någon invändning lämnade hon rummet.

Huru hon fann hatt och kappa det visste hon
ej, men med bevingade steg ilade hon uppför
den lilla stigen, som hennes fötter så ofta nött
ända från barndomen.

Inne i stugan var det så besynnerligt tyst.
Fru Alm satt vid fönstret med sin gamla psalm-
bok i handen, och därborta under det hvita
lakanet med de tärda händerna korslagda öfver
bröstet låg hennes döda son.

Den gamla hade ställt blommande geranier
och fuchsior hon hade alltid en märkvärdig
tur med blommor vid hufvudgärden, och en
gyllene solstrimma föll rakt öfver det bleka,
ungdomliga ansiktet, där lifvet redan hunnit
rista så många djupa fåror.

Han låg som om han slumrat, men tili en
lång hvila efter ett tröttsamt dagsverk.

Lange stod Charlotte stum vid dödsbädden,
sedän kastade hon sig plötsligt ned och gömde
hufvudet i händerna, medan tunga stönanden
arbetade sig fram ur hennes beklämda bröst.

O Arthur, Arthur, kom tillbaka tili mig
bad hon jag kan inte uthärda lifvet utan dig.
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Fru Alm lade sakta sin hand på hennes axel:
Vi få inte missunna honom hans hvila sade

hon stilla han har kämpät så hårdt för den.
Ja men jag har ju älskat honom hela mitt

lif klagade fliekan.
Modern sade icke, att hon gjort det ännu

längre, men hon lyfte sakta upp den sörjande
och förde henne tili stolen vid fönstret.

Jag skall tala om, huru det var med honom
den sista tiden sade hon först ville min
stackars gosse inte höra något om att dö. Han
stred emot och hoppades bli bättre för hvar dag
som kom. Jag bad vår Herre se tili honom och
taga bort lifslusten, då där inte fanns någon lifs-
kraft mer, och det gjorde Han. Arthur blef
alldeles stilla och nöjd, tili och med då han inte
mer fick se sin kara barndomsvän, tog han det
helt tålmodigt och låg bara ibland och såg på
det lilla guldhjärtat, som han alltid bar om
haisen. Det skulle också följa honom i grafven,
förordnade han.

Sadan var han ock ända tili slutet. Just
innan han somnade sista kvällen, läste han så
vackert sin aftonbön, som jag lärt honom, då
han var liten gosse: I Jesu namn, i Jesu famn,
har jag i dag och alltid en säker hamn. Och
det är sant, nu är han där i tryggt förvar och
behöfver aldrig slita ondt mer som här.

Moderns tårar runno stilla, medan hon talade,
dock utan knot eller klagan, men Charlotte var
för ung för att lika lätt underkasta sig, hvad
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hon ansåg för ett orättvist öde, medan den äldre
kvinnan, som sett och pröfvat lifvet från dess
kanske tyngsta sida, ej beklagade den som i
unga år befriats från dess vedermödor.

Charlotte gick hemåt som bedöfvad, och
många dagar efteråt förblef hon i samma tillstånd.

Hon kunde timtal sitta sysslolös vid fönstret
i vindskammaren och stirra ut och visade intet
intresse för någonting omkring sig.

Under denna tid kom Mathilda, som nu
blifvit återställd, ofta hem numera vanligen
ensam, ty det var ju Charlotte dessa besök egent-
ligen gällde.

Ingen kunde heller såsom hon rycka upp
systern ur hennes apati, hon var riktigt uppfin-
ningsrik i sinä försök därvidlag. Modern hade
nog också bjudit tili på sitt sätt men utan synnerlig
framgång. Hon var alltid tveksam om, hvilka
ämnen man skulle våga vidröra med Charlotte,
och darrade i synnerhet för hvarje häntydning
på den aflidne.

Mathilda däremot hade en annan uppfattning,
man borde tala om alit utan förtegenhet
menade hon om Charlottes hjärtesår ej tålde
vidrörande, skulle det aldrig läkas, och kunde
hon intresseras för andras fröjd eller sorg, lik-
godt hvilkendera, skulle detta hjälpa henne att
glömma sig själf och de egna bekymren, hvilket nu
var mest maktpåliggande.
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Det var därför också hon, som berättade
Charlotte om den dödes begrafning och den krans
hon nedlagt vid grafven, som en gärd åt gamla
barndomsminnen. Mathilda åtog sig äfven det
ömtåliga uppdraget att öfverlämna åt henne
fru Alms minnesgåfva, den lilla, ofullbordade
taflan, där den unge konstadeptens kallnande
hand ännu i det sista tecknat några darrande
penseldrag.

Lagmanskan hade mycket ängslats öfver,
huru Charlotte skulle taga saken, men det hela
aflopp lyckligt, och när Mathilda placerat taflan
på väggen ofvanför soffan i »jungfruburen» och
fäst en slinga af vintergrönt omkring den som
ram, grät Charlotte vid hennes bröst sinä första
lättande tårar.

Mathilda hade af egen lifserfarenhet tagit
mången dyrbar lärdom, och om hennes sätt också
af många ansågs högdraget, var hon åtminstone
för dem hon älskade hängifvet mild och öm.

Charlotte tänkte ofta, när hon såg på henne,
att systerns skönhet först rätt utvecklat sig med
åren, hon var verkligen om möjligt ännu ståt-
ligare tili utseende och hållning, än då hon först
blef husfru på Thorsvik; det låg en måttfullhet,
en lugn värdighet öfver henne, som tili och med
imponerade på hennes far, och att patron Seberg
skattade sin unga maka högt, det märktes mer
och mer.

Ibland frågade hon sig också, om Mathilda
verkligen kunde vara olycklig i sitt äktenskap,
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som de så mycket fruktat åtminstone beklagade
hon sig aldrig. Hon var alltid jämn och lugn
tili lynnet, ja äfven glädtig, behandlade sin man
vänligt och aktningsfullt och tycktes med ifver
sätta sig in i sinä husliga plikter.

En dag, då hon satt hos Charlotte och sysslade
med en vacker ullgarnsvirkning, sade lagmanskan
suckande, att »det såg ut som ett vaggtäcke».

Det är också ett vaggtäcke svarade
hennes dotter leende och skakade ut arbetet
framför henne vår unga inspektorsfru har en
pys i vaggan sedän förra söndagen, ochjaghastar
för att få hans täcke färdigt tili kristningsdagen.
Seberg och jag hafva nämligen bjudit oss tili
faddrar för pilten.

Det hade också kunnat vara en vagga
i gång uppe i herrgårdsrummen menade fru
Geffert med en ny suck hon längtade efter
barnbarn.

Mathilda svarade ej, men hennes fina fingrar
förde virknålen kanske en smula snabbare genom
de brokiga maskorna.

Då modern lämnat rummet, sade Charlotte
sakta: Är du nöjd syster, jag menar med ditt
äktenskap den frågan har länge bränt på
min tunga?

Den unga frun lät arbetet sjunka i famnen
och det dröjde länge, innan hon svarade:
Hvad menar du med nöjd Lotti, är det en om-
skrifning af lycklig, säg?

Charlotte nickade.
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Då är jag så lycklig som man kan vara
i en lifslång förening med en man, med hvilken
man har alls ingenting gemensamt. Tankar,
omdömen, sympatier ser du, alit skiljer. Två
poler kunna ej vara längre åtskilda än Seberg
och jag.

Skulle skillnaden jämnats tror du, om
ni haft ett barn?

Mathilda skakade på hufvudet
Har du aldrig önskat det Tilly?
Nej aldrig blott för den man älskar,

viii man lida så, blott åt honom skänka sällheten
att se sin ätt fortplantad.

Hennes hvita händer återtogo långsamt det
nedlagda arbetet, men då hon kände Charlottes
deltagande blick fäst på sig, såg hon upp:
Beklaga mig inte, Lotti lilla, jag har det ju rela-
tivt bra, så bra, att tusenden förvisso afundas
min nuvarande ställning i lifvet.

Hvad du resignerar beundransvärdt väl
utbrast Charlotte men lifvet kan ju bli långt!

Ja det är nog troligt där stal sig ett
litet, helt litet drag af trötthet kring den stolta
munnen.

Charlotte böjde sig ned och kysste. den fina,
hvita handen du är också verkligen afunds-
värd Tilda, den som har öfvervunnit sig själf,
är ju herre öfver sitt öde heter det.

Jag behöfver i alla fall aldrig frukta gudar-
nas afund sade Mathilda med sitt praktfulla
leende.
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Charlotte sänkte sitt hufvud. Inom henne
låg alltid en dold ängslan på lur. Kronfogden
Ringvall kom på senare tiden alit oftare tili
Domarnäs, och lagmannen fordrade bestämdt,
att Charlotte alltid skulle vara nere vid besöken.

Hon bjöd ju tili att göra sig så ringa och
obemärkt som möjligt, hvarför lät inte far henne
dröja i sin vrå, hon ville ju alls ingenting mer
af lifvet.

Mathilda, som var hennes förtrogna också i
detta bekymmer, kunde ej förneka, att där låg
någon orsak tili grund för oron, så mycket mer
som modern under tysthetslöfte tillhviskat henne,
att lagmannen ansåg Ringvall som ett särdeles
lämpligt parti för Charlotte.

Stackars flicka, friaren hade ingalunda
utseendet för sig, det hette också, att han var
en smulgråt och barnen riktiga små vilddjur.
Alit sammanlagdt såg Charlottes framtid föga
rosenfärgad ut.

Mathilda blickade ibland medlidsamt på det
utsedda offerlammet. Kunde far icke lika gärna
lämnat henne i fred. Om hon blef en gammal
mö, hvad betydde väl det; för resten var ju
Charlotte ännu ung och kunde väl hoppas på
ett antagligare parti, om det nödvändigt skulle
så vara.

För bröds skull behöfde hon ju icke gifta sig,
Charlotte hade verkligen så oändligt små anspråk
på lifvet, att fädernehemmet icke blef fattigare
genom att uppfylla dem.
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Det var hennes åsikt, som hon äfven orädd
utlade för sin far, men lagman Geffert hade sinä
tankar för sig. »Kvinnan skulle gifvas mannom,
och han skulle varda hennes herre.» Detta var
hennes bestämmelse, den enda som i hans tycke
hade någon betydelse, ergo skulle Charlotte gifta
sig och det med Ringvall, innan sommaren gått
tili ända. Ingen skulle behöfva lasta honom,
att han lämnat sinä döttrar att gå ogifta.

Och Charlotte gifte sig med Ringvall.
Hennes motstånd var så passivt, att fadern

med fullt skäl kunde berömma sig öfver hennes
lydnad, men bröllopet blef ej så storartadt som
Mathildas, dels för att brudgummen undanbedt
sig det och hellre tog kostnaden därför med i
hemgiften, dels för att en aflägsen släkting sam-
tidigt »med döden afgått», såsom lagmannen
uttryckte sig.

Charlotte var ju ej heller på långt när så
representativ som den äldre systern.

Maja var förstås hemma tili högtidligheten,
hade vuxit och fått en smula fason på sin gängliga
person.

Hon blir nog vacker med tiden sade
Mathilda granskande tili bruden.

Charlotte suckade: Det hade värit lyck-
ligare för Maja, om hon värit en krympling
sade hon nastan häftigt.

Åh vet du Lotti, Maja kommer nog att
taga sig fram en dag med sinä friska händer och
fötter. Pappa räknar kanske med ännu en
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lydig dotter, men mig anar, att han miss-
tager sig.

Hvad hviska ni systrar om? frågade
Maja i detsamma och stack sitt bruna krushufvud
fram mellan de båda andra.

Jag ställde ditt horoskop svarade
Mathilda utan tvekan.

Det var lönlöst Tilda tills vidare menar
jag. Jag är som hafvets våg, alit skiftar och
bubblar inom mig.

System smålog: När det unga vinet jäst
ut, klarnar det sade hon lugnt.

Maja strök de orediga lockarna ur sin breda
panna: Det är något jag ville säga dig Tilda

sade hon och knäppte båda händerna om
systerns arm: Jag var ju inte precis god på
dig, då du skaffade mig i skolan tvånget ser
du och min sköna frihet och alit det där, men
nu vet jag bättre, och nu tackar jag dig.

Det lyste tili i Mathildas stora, mörka ögon:
År efter år skall du göra det fullare sade

hon gif ut alla dina krafter barn, och tag
emot med fulla händer alit hvad kunskapens
kalla förlänar dig. Väx stark, väx stor och tänk
på, att du en gång skall varda, hvad dina systrar,
vi och många med oss kunnat blifva.

Maja såg en smula förbluffad på henne, Tilda
var ju rent af högtidlig, men Charlotte grep
hennes hand, och se, när Maja såg ned, låg där
klara tårpärlor därpå. Hvarför grät hon väl stac-
kars Charlotte, var det öfver henne eller sig själf?
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Hon begråter de döda sade Mathilda
hemlighetsfullt.

Hvilka döda.
De stora skarorna af kvinnor, som dignat

af törst och försmäktat, innan de nått fram tili
kunskapens brunn. Du förstår det inte ännu
lilla syster, men det kommer en dag, då du säkert
skall hafva löst vårt ödes gåta. Lyckliga Maja!

Tio år! Tio år af begrafna sorger och för-
gätna fröjder, af blommande vårar och skym-
mande höstar, af sommarsol och vintersnö. Tio
år att växa och åldras, födas och dö.

Domargården låg där alit fortfarande lika
bländhvit i solskenet, lika oåtkomlig innanför
sinä murade portar, som lagman Geffert själf.
Tio år hade icke i minsta mån böjt hans högresta
hjässa eller lagt en enda märkbar rynka i hans
släta panna. Han var fortfarande en ståtlig
personlighet, i hvars glans hans lilla vissnade
hustru helt och hållet förbleknade.

Lagmanskan hade åldrats betydligt, hon gick
omkring med glasögon på den tunna näsan och
en hvit muslins »neglige» på sitt starkt grånade
hår. Det låg någonting svagt, hjälplöst öfver
henne, nu mer utprägladt än förr. Hon hade ju
också rättighet tili det, då hon gick mot de sextio.
Dottern däremot, fru Charlotte Ringvall borde
dock bättre burit årens tyngd, tycktes det, men
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den som såg henne förstod, att hon icke rådde
för det. Att det var lifvet, det jämna, grå, gnatiga
hvardagslifvet, utan solblinkar och helgdags-
stämning med sinä tusende små omsorger och
besvärligheter, som förgrämt detta en gång så
täcka och blida anlete.

Charlotte såg ut att vara minst femtio år
och var dock blott litet öfver trettio. Hon gömde
sinä fordom så beundrade blonda krusor under
en ful frumössa, och då hon någon gång slet sig
lös hemifrån, satt hon hela tiden i en dödlig oro,
för hvad som kunde hända barn och hushåll
under hennes frånvaro.

Det var omöjligt för den stackars Charlotte
att vistas någonstädes utan att släpa de husliga
bekymren med på sinä uttröttade axlar och i sitt
ängsliga sinne det kunde enhvar vid första
ögonkastet se på henne.

Hon hade utom de två styfbarnen sex egna
att fostra, dessutom sin fordrande make, två
något afsigkomna skrifvare och kronfogdens gamla
ogifta faster, fruktad af alla i huset och af gårds-
folket gemenligen i smyg benämnd »surkåls-
tunnan».

Den ekonomiska ställningen i huset var god,
men sträng hushållning anbefalld, och den mest
småaktiga sparsamhet måste under ständig kon-
troll iakttagas både i inre och yttre afseende.

Charlottes veka natur hade icke stått emot
alit detta samfäldta tryck, hon hade sjunkit ned
tili en huslighetens trälinna, som slafvade för de
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sina från morgon tili kväll utan rast och ro och
likväl, ständigt påmanad som hon blef, aldrig
kände sig hafva gjort nog för dem.

Under årens lopp hade Mathilda mången gång
försökt använda sitt gamla inflytande öfver
systern och rycka henne upp, men det lyckades
ej. Charlotte sjönk ohjälpligt åter tillbaka i den
sumpmark, där hon satt fast, och därifrån hon
med hvarje år fann det alit svårare att frigöra
sig.

Charlotte var förtjust, när hennes syster
besökte henne, men i själfva verket rådde ingen
verklig trefnad i det Ringvallska hemmet, ty
värdfolket ägde ingendera gåfvan att sprida den
omkring sig tili sina gäster.

Kronfogden själf var hvad man kallar en
räknekarl, fåordig och något träaktig tili sin yttre
människa. Man kände, att han ej längtade efter
att mottaga besök, att gästfrihet ej tillhörde hans
kardinaldygder, och hans hustru var alltför
hårdt tyglad och underkastad sin mans önsk-
ningar för att själfständigt ordna något inom
hemmet.

De många barnen voro ock bråksamma, små-
gossarna lärde knep och odygd af den illa upp-
fostrade halfbrodren, som hade mindre goda
anlag; några voro klena tili hälsan och i följd
däraf kinkiga och ömtåliga, alla hade de snart
lärt, att kält och envishet kunde utverka nastan
hvad som helst hos den trötta modern, som ej
förmådde behärska dem eller få dem att lyda
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hennes tillsägelser, hvilket gjorde deras närvaro
i sällskapet mer och mindre oangenämt för
främmande.

Själf var husfrun så betungad af omsorger
och bestyr, att man väl på henne kunde tillämpa
bibelns utsago »att hvarje dag hafver sin egen
plåga.»

Hon menade ju visserligen så väl och kunde
gått i elden för de sinä, men att bereda de kara
en lugn och trifsam samvaro vid deras besök
var mer än hon förmådde.

Mathilda käxade sig trött blott af att se, huru
Charlotte styrde sitt lilla rike, och mormors
trängtan efter barnbarn, som nu blifvit så rik-
ligen uppfylld, tycktes ej göra henne någon
synnerlig fröjd. Hon var ofta nöjd med blott
ett kort besök i detta hem.

Nåja, allting var väl som det skulle vara
menade lagmanskan. Charlotte hade ju man
och barn, Ringvalls stodo sig väl och hade ma-
hognymöbler i salongen, och ändå kunde hon
inte låta bli att knäppa sinä händer och sucka
ett litet svagt klagande: Gud hjälpe min
stackars flicka när hon vände tillbaka tili
lugnet i domargården.

Ty där var mycket tyst och stilla i det gamla
hemmet nuförtiden, sedän alla tre döttrarna voro
borta, de båda äldre gifta och Maja för det
mesta i hufvudstaden.

Hon hade visserligen för länge sedän slutat
skolgången, men far tillät henne i alla fall att
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stanna där och »odla sinä talanger», som han
sade.

Mathilda såg hemlighetsfull ut, modern tänkte,
att Maja fann hemmet tomt och ensligt numera, och
att hon trifdes bättre därborta. Där hade honju
både släktingar och vänner och jämnåriga kam-
rater, och ungdomen söker upplifvande umgänge.

Lagmanskan behöfde icke mer kippa uppför
vindstrappan för att få sig en förtrolig pratstund
med döttrarna. Hon hade fått en giktsjuk fot
att pyssla med och den tillät inga språng i höga
trappor, och så kom det sig, att fru Geffert drog
sig alltmera inom sig själf och inom sin stängda
kammardörr med bibeln och Arndts »Sanna
Kristendom» tili sällskap.

Madam Snygg, hvars tunga icke ens ålderns
visdom kunnat tygla, påstod att lagmanskan
blifvit »gudlig» på gamla dagar, men sämre rykte
hade hon kunnat få, och det fanns dessutom
många uns sanning däri. Lifvet i denna världen
hade hos fru Geffert kvarlämnat många svikna
förhoppningar, nu ville hon se tili att bättre
beredd kunna möta det tillkommande.

Det var så tryggt att sitta och låta oro och
bråk och dagens små bestyr brusa förbi därute,
medan de gamla böckernas gulnade blad uppläto
sinä länge gömda skatter för henne, och under
det hon läste och fördjupade sig i dem, försiggick
i ali stillhet en omvandling den största i ett
människolif inom henne, något som gjorde
att tili och med lagmannens bistra blickar och
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kategoriska förbud förlorade sin förmåga att
skrämma henne.

Mathildas skarpa blick varseblef det snart,
hon tyckte att den lilla, förbleknade, utslitna
kvinnan med ens vuxit och fått en ovan vär-
dighet utbredd öfver den tunna gestalten.

Det hade också blifvit en så märkvärdig ro
kring den jäktade husmodren, då hvardagsbråket
lämnat henne andrum, och oemotståndligt drogs
den ståtliga unga frun att åter som i barndoms-
dagarna sätta sig ned vid moderns fötter. För
de små var ju denna plats alltid en tryggad hamn,
ett skydd under de moderliga vingarnas hägn.
Andra tider randades sedän, då det blef barnens
tur att försvara mor för orättvisor och godtycklig
despotism, så långt de det förmådde.

Nu mötte henne åter som en fläkt af den
barnsliga trygghetskänslan därinne i det tysta rum-
met i fönstervrån vid det gamla sybordet med de
läderpärmade böckerna, ur hvilka modern tycktes
letat nyckeln tili lifvets gåta för sig och dem alla.

Det är så stilla hos mor kunde Mathilda
ibland säga och luta sin friska kind mot moderns
magra hand med de smala guldbanden kring
ringfingret, dessa gyllene band, som en gång
bundit den sextonåriga ungmön i lifslånga bojor

när jag tröttnar på dagens äflan, då kommer
jag tili dig och söker aftonlugnet.

Lagmanskan log blidt: Lilla barn, lilla barn
sade hon och smekte sakta dotterns rika hår

om jag inte värit så svag, skulle ni kanske haft
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det bättre härhemma, men enhvar kan inte mer
än efter sin förmåga.

Det är synd om mor Mathildas blick
hvilade med vemodsfull ömhet på henne
mor är så ensam på ålderdomen.

Jag är inte allena hon pekade stilla
på de gamla böckerna.

Ja men mamma borde ändå hafva en
dotter vid sin sida, Maja måste komma hem!

Det gick en ryckning öfver moderns drag
Vi skola låta henne stanna, det blir säkert

strid i hemmet, då hon kommer.
Tror mor det?

Lagmanskan nickade: Maja är öfver tjugu
år, och pappa kallar henne redan »gammal piga»;
han har nog sinä planer med henne.

Hvad skulle det kunna vara, eller rättare
hvem?

Har du inte tänkt på, att unga baron
Willandt på Långsjö nyss blef myndig.

Långa baron, ah Mathilda drog efter
andan och jag förstår men det går inte
vår Maja in på. Han är ju så klent begåfvad på
hufvudets vägnar, att det gått rykten om att han
skulle ställas under förmyndare igen.

Det bryr far sig inte om, han tycker att
Maja har hufvud för dem båda i stället; men
tala inte om minä tankar och stör ej Maj as frid

hon har så bra där hon är.
Ja det har hon, och studera gör hon som

en hei kari!
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Far talar om musik och engelska.
Mathilda log: Åh, det är nog vida mer än

pappa någonsin kan ana sade hon triumferande.
Nej, må hon komma hem när som helst, Maja

reder sig nog både med far och haronen.
Modern smålog svagt: Tili sommaren kom-

mer hon ju i alla fali; det är bra att Maja är stark,
men nu är jag inte heller mer så rädd vet du!
Jag tror att jag är närä fridens hamn, då stormar-
nas brus ljuda så fjärrän numera. Det kännes så
tryggt, och jag tycker alla de minä reda sig godt
mig förutan.

Mathilda kunde ej svara, men hon tog moderns
hufvud mellan sinä händer och kysste med kärlek
och vördnad silfverhåret under den hvita mössan.

Sommaren var inne. Hängbjörkarnas luftiga
grenar svajade för vinden, i domargårdens träd-
gård blommade syrenerna, och deras ljufva väl-
lukt steg ända upp tili vindsrummens öppnade
fönster bakom muslinsgardinerna, där en ung
kvinna satt lutad öfver skrifbordet i den forna
barnkammaren det var Maja Geffert.

Hvad backfisch-åldern lofvat i fråga om
utseendet, det hade de följande åren rikligen
infriat. Hon var nu hvad Charlotte en gång
förutspått, den rikt blommande, pikanta röda
nejlikan, med ali rätt fyllande sin plats i klöfver-
bladet »domargårdens blommor».
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Maja hade väl ej Mathildas regelbundna drag
och stolta hållning, men hennes ansikte var
uttrycksfullare och väsendet fullt af lif och behag.
Hennes hy hade ej heller den skära nyans mellan
ros och lilja, som en gång utgjort Charlottes
förnämsta charm, men den friska, lätt i brons
skiftande färgen på hennes mjuka kind stämde
så väl med guldglansen i hennes vackra bruna
hår.
T Maja Geffert var en företeelse, som hvar hon
än visade sig ovillkorligen måste ådraga sig upp-
märksamhet och beundran. Nu lutade hon sig
tillbaka i skrifstolen, lade de runda armarna,
som starka och välformade stucko upp ur raor-
gonklädningens spetskantade ärmar, under hufvu-
dets tunga hårmassor och lät blicken ila ut öfver
trädgårdens sirligt stela blomsterland, medan
hon begärligt inandades syrenernas döfvande
ånga.

Härligt ändå att vara hemma igen!
Föregående sommarn hade hon mest värit borta,
dels jämte Sebergs vid en kurort i Sverige, där
patronen sökte bada bort styfheten i sinä knän

det lämpade sig föga att gå och haita vid en
så ståtlig makas sida dels på besök hos de
släktingar tili modern, hvilka under hennes
långvariga vistande i hufvudstaden blifvit henne
kara, och under den korta julferien gaf hon sig
säilän tid att komma hem.

Maja såg ned på pappren och böckerna, som
voro utbredda rundtomkring henne det fanns
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ju så omätligt mycket hon ville lära, så mycket
äfven som hon måste inhämta, om . . .

De stora, blågrå ögonen vidgades. De
liknade faderns tili form och färg, men hade ett
uttryck vidt skildt från hans. Det var som skulle
hon skådat in i en stor, strålande värld full af
glänsande skatter.

Och det var verkligen så, Maj as värld var
oändligt rik alla vetandets skatter stodo ju
henne tili buds, och om far också låtsade tro,
att hon bara lärde sig dansa och musicera där-
borta, så anade han nog, att dessa studieår inne-
buro oändligt mycket mer, ehuru han synbar-
ligen blundade för ett faktum, som ej var honom
behagligt, men som han på sätt och vis själf
föranledt.

Kände väl den gamle lagmannen i luften, att
hans härskarmakt begynte glida honom ur hän-
derna, att den nya tidens fläkt med friskt brus
stormade genom hem och samhällslif, eller var
han tili följd af en viss svaghet för sin yngsta
dotter mindre böjd att mana fram en strid dem
emellan, en strid där han dunkelt anade, att
segern kanske icke skulle stanna på hans sida.

Huru det nu än förhöll sig, så hade han aldrig
lagt hinder i vägen för Maj as vistande i hufvud-
staden, och om modern någon gång längtat efter
sitt barn," hade hon försakelsefullt känt, att
hemmet utan systrarnas sällskap med fars hus-
bondspira tryckande höjd däröfver skulle före-
fallit Maja alltför dystert.
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Nu kändes det i alla fall skönt tyckte
den unga flickan att åter befinna sig här.
Barndomsminnena hafva ju städse sin tysta
dragningskraft, dessutom hade hon också ett
särskildt syfte med sitt besök denna gång. Hon
ville hos sin far anhålla om medel på sitt blif-
vande arf, ty systrarna skulle ej förfördelas
för en ettårig utländsk resa.

Det var nödvändigt för befordrandet af hennes
språkkunskap i praktiskt afseende och för de
planer, som hägrade för hennes verksamma ande.

Det var underligt, att då man åratal andats
en friare luft och lefvat i växlande förhållanden
bland olika människor, åter befinna sig inom den
lilla trånga värld, där alit tycktes stå så märk-
värdigt stilla eller röra sig i samma enformiga
kretsgång, hvarje dag indelad efter en gång
oåterkalleligt fastställda klockslag, men alit såsom
förr koncentrerande sig kring en medelpunkt,
far och återigen far.

Hans matordning, hans hvilotid, hans arbets-
timmar, alit för lång tid sedän utstakadt, och
sedän Snyggan på sin post i köket. Hon var ju
förstås odödlig med sin ena tand och sinä sura
ögon.

Den enda som var sig olik var modern. Maja
såg det ej genast, lagmanskan stod ju alltid i
skuggan af sin makes bredt imponerande person-
lighet, men senare.

Hon kunde egentligen icke säga, hvaruti
förändringen bestod, ty den framstod icke på-
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fallande, men helt omedvetet kände man dock,
att alit icke var som förr. Låg det kanske i det
lugn, som efterträdt den oroliga husmodrens
jäktande beställsamhet, eller i den ljusa blick,
som lyste upp det lilla infallna, men fordom alltid
så betryckta anletet.

Det var i synnerhet någonting, som förundrade
Maja, när hon gaf akt därpå, och det var moderns
förhållande tili husets herre.

Huru ofta hade hon icke i barndomen sett
henne spritta tili, då hon hörde den skarpa rösten
eller de hårda, knarrande stegen, och med hvilken
bekymmerfull oro hade hon ej mottagit någon
oåterkallelig order från hans mun. Hon mindes
också, huru modern hviskat fram sinä förtroenden
och full af rädsla begagnat de svagas vapen att
»smussla», som systrarna benämnde det, hvar-
med de förstodo alit handlande och vandlande
bakom fars styfva rygg, hvilket icke var afsedt
att underkastas kritiken från hans stålhvassa ögon.

Numera var det helt annorlunda. Huru lugnt
mor kunde sitta där, när far kom med sinä bud
och förbud, och huru vänligt men utan ali fruktan
hon reserverade sig mot hans brummande, oftast
högst orättvisa anmärkningar. Och under öfver
alla under, det var som om far börjat fästa ett
visst afseende vid henne, och som om tili och
med den ohyfsade köksbjörnen blifvit mindre
ohöflig eller åtminstone numera förstod att stiga
åt sidan för domargårdens gamla matmoder.

Lagman Geffert var mycket belåten med att
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hafva sin yngsta dotter i huset, hennes fägring
och ledigt behagtulla sätt förtjuste honom, på
samma gång det smickrade hans stolthet hans
»tre vackra döttrar» detta smickrande talesätt
lade ju alltid ett plus tili hans egen berömmelse.

Hon är inte af dem som går tolf på dussi-
net, vår Maja sade han tili sin hustru med
en liten vacker titel skulle hon taga sig präktigt
fram i världen.

Jag tänker Maja äfven titeln förutan kom-
mer att slå sig väl ut i sinä framtida förhållanden

svarade fru Geffert saktmodigt.
Jag undrar just, hvarifrån du tänker taga

din giftermålskandidat lagmannen låtsade lik-
giltig, men såg i alla fall med en viss nyfikenhet
bort mot länstolen i fönstersmygen.

Jag tänkte icke på giftermål svarade
hon med en liten, knappt märkbar suck.

Du skulle naturligtvis helst sett alla dina
tre döttrar sitta och spinna silke som »gammal-
pigor» utbröt lagmannen förgrymmad.

Jag skulle framför alit önskat se dem
lyckliga sade hon stilla, medan hon tog upp
sitt arbete ur korgen på sybordet och lugnt lät
maska efter maska glida fram och åter på de
blanka stickorna.

Lagmannen teg länge, slutligen höjde han
hufvudet och sade barskt såsom för att upp-
muntra sitt eget mod: Maja skall gifta sig,
hon skall få baron Willandt och bli hennes nåd på
Långsjö det skall jag styra om.
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Också nu teg lagmanskan som ofta förr,
kanske tänkte hon på Mathildas spådom, att
Maja nog skulle reda sig både medfar och baronen,
när den dagen var inne.

Maja hade tills vidare lefvat aningslös om de
planer för hennes framtida lycka, hvilka smiddes
i hennes närhet, men hon hade en ytterst snabb
uppfattning och skulle säkert snart genomskåda
dem. För närvarande njöt hon af sin frihet i fulia
drag och af det ostörda lugnet vid arbetet uppe i
den gamla barnkammaren. Hon hälsade äfven
på i systrarnas hem och deltog gärna i ortens
sällskapslif, där Domarnäs tack väre henne
snart utgjorde medelpunkten.

Baron Willandt från Långsjö var i synnerhet
en ofta sedd gäst i huset, och han hade ej många
gånger värit i Maj as sällskap, förrän lagmannen
tili sin förnöjelse såg, att där inte behöfdes minsta
tillmötesgående från hans sida för att uppmuntra
friaren; det hela gick som i välsmorda gängor.
Baronen var betagen utan mått, och Maja skämt-
samt artig mot honom, mera kunde man ju icke
begära af henne.

En dotter tili honom behöfde icke bjudas på
bricka åt en fattig baron, men å andra sidan hade
han verkligen råd nog att förgylla en sliten vapen-
sköld, och »min dotter friherrinnan» klingade
alit ganska angenämt i lagman Gefferts öron.

Ja, han kunde verkligen som far och utan
förebråelse tilistä, att han gjort alit för sinä
döttrars lycka. Där satt nu Mathilda som ortens
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präktigaste fru med utsikt att en dag, kanske
ej så alltför aflägsen, bli en stormrik änka. Char-
lotte var också välförsörjd och hade en hederlig
man, att hon skaffat ett otal barn tili världen
det kunde ju ingen förutse, och för resten var
Charlotte ett schåp som hon alltid värit, hjärt-
njupen och romanesk, det var rätt godt att
Ringvall höll tili godo med henne, och nu skulle
Maja bli baronessa! Lagmannen nastan knäppte
ihop händerna af from belåtenhet. Gud ske
lof han sade det inte ofta, men denna gång
gjorde han det af fullaste hjärta.

Maja höll sin far sällskap vid frukosten. Hon
var alltid tidig om morgnarna och hade redan
hunnit taga sig en lång promenad, innan de satte
sig tili bords, något som förskaffat henne friska
rosor på kinderna och en ypperlig aptit tili dagens
första måltid.

Posten låg och väntade på ett sidobord, en
massa ämbetsskrifvelser tili lagmannen och tre
bref för Majas räkning. Hon lät dem ligga, tills
hon slutat äta, och medan herrn i huset tände
en cigarr tili sitt kaffe, skar hon utan hast upp
kuverten.

Präktigt det var hennes blifvande res-
kamrat, som underrättade henne om, att de
nasta månad kunde anträda den påtänkta färden,
Maja hade blott att bestämma dag och datum.
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Ja nu var således stunden inne att komma
fram med förslaget tili kara far modern var i
väfkammaren, ögonblicket var således lämpligt.

Jag har en bön tili pappa lagmannen
såg upp från ett protokoll, som han nyss genom-
ögnat: Hvad skulle det vara han smålog
gunstigt pengar tili en ny hatt, hvasa?

Bättre upp pappa!
Nå en hei kostym då kanske?
Nej, jag begär mycket, mycket mer

jag behöfver en summa stor nog att kunna vistas
ett år utomlands.

Du utomlands pappret sjönk ur lag-
mannens slappa hand hvad betyder det, hvad
skall du göra där?

Fortsätta minä studier far, man behöfver
lära språk praktiskt såväl som teoretiskt, och
detta bref ger mig just underrättelse om, att min
reskamrat är redo för färden samt väntar, att
jag skall bestämma tiden för resan.

Lagman Geffert sköt undan sin tömda kopp
och reste sig upp:

Hvad är det för nymodiga ideer du kommer
fram med sade han ännu litet sväfvande
jag vet ingenting om unga fruntimmer, som ge
sig ut i världen att studera såsom karlar.

Här ser du en framför dig pappa sade
Maja leende jag ämnar verkligen företaga mig
detta vågstycke och utber mig därtill gunst-
benägne herr lagmannens medverkan.

Och tillåtelse inflikade han.
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Nej far, det har jag sannerligen inte tänkt
på ljöd svaret. För det första antog jag
som visst, att pappa som så rikligt försett mig
med medel hittills, medel att fortsätta de studier
skolan förbereda, gärna skulle se mig söka fullända
min utbildning, såvidt krafter och förmåga förslå,
och för det andra hon drog litet på orden

för det andra är jag ju en vuxen människa,
som själf kan bära ansvaret för minä handlingar.

Dock omyndig sade lagmannen hvasst.
Åh det betyder inte så värst numera.
Jag tycker inte om denna resa sade

lagman Geffert och började med stormsteg mätä
rummet jag ger dig inga pengar, så mycket
du vet, och då får du vackert stanna hemma.

Morbror Knut vägrar mig inte ett lån
svarade Maja lugnt han har för resten redan
utan min begäran erbjudit summan.

Du skulle således inte blygas att löpa
omkring och vigga pengar som en svulten student-
pojke fy t-n ...

Hvarför icke sade Maja med orubbligt
lugn i vara dagar är det inte mer så ovanligt,
att också en kvinna sträfvar efter utveckling och
grundligare kunskap.

Lagmannen hade blifvit het, han gick och
gick: Hvarför äflas du att bli en »lärd i stubb»

frågade han och stannade plötsligt framför
henne kvinnans kallelse är af ålder en annan.

Maja rörde en smula oroligt sin lilla skospets
fram och åter på det i rutor målade golfvet.
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Det finnes en, en person i vårt närä grann-
skap, en god, redbar man, som önskar dig tili
maka lagmannens ton blef patetisk senast
i går kväll, när han gästade oss, utbad han sig
att i en snar, mycket snar framtid få upprepa
sitt besök af en alldeles särskild anledning du
vet väl, hvem och hvad jag syftar på.

Åh, det rör sig väl om något giftermåls-
förslag sade Maja nonchalant jag vet ju,
att det är fars svaga sida.

Sådant tager man icke på lek sade lag-
mannen majestätiskt jag anser mig böra
nämna, att det är baron Willandt, som tänker
göra dig den aran att anhålla om din hand.

Låt honom bara komma far, jag skall nog
ge honom svar på tai Maj as ögon började
glimma.

Jag hoppas du uppskattar det förtroende
han synes visa dig lagmannen blef mer än
vanligt högtrafvande och tillade: Du skall
veta, att min uttryckliga vilja är, att ditt svar
blir jakande.

Maja sprang upp: Det skall du inte vänta
pappa, baron Willandt är visserligen en heders-
man, men af hans forna kadettkamrater vet jag,
att han aldrig kom synnerligen långt i bokvett
och just icke i annat heller. En beskedlig narr
kan aldrig tillfredsställa en tänkande kvinnas
fordringar på en äkta man. Ser inte kara pappa,
huru folk göra sig lustiga åt den goda baronen.

Senast i går hörde jag berättas, att han ansågs
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så pass omöjlig att sköta sin ekonomi, att släkten
funderar på att ställahonomunderförmynderskap.

En sadan make ville du väl ingalunda
påtvinga din dotter.

Du förolämpar baron Willandt med dina
fula insinuationer sade lagmannen förbittrad

det är bättre att en kari har hjärtat på rätta
stället än ett lysande hufvud, och en klok hustru
sadan som du skulle nog snart ordnat hans lilla
ekonomiska trassel.

Skall inte mannen vara hustruns hufvud?
frågade Maja med ett fint leende, du trasslar

in dig pappa, så gammal jurist du är.
Ditt sista ord Maja?
Mitt sista ord blir nej!
Då nekar jag dig respengarna lagmannen

kom mycket närä Maja, och det såg nastan ut,
som om han i öfvermåttet af sin förbittring velat
matta ett slag på den rosiga kinden, men Maja
såg honom in i de barska ögonen med en käck
blick: Kara gamla far, förifra dig icke
sade hon fast den forna tiden är förbi, då
faderns välde öfver barnen var nastan oinskränkt.
Jag håller minä föräldrar i ära, men jag tillerkän-
ner dem icke beslutanderätten hvarken öfver
min hand eller min bestämmelse som människa.
Min väg ligger dessutom längesedan utstakad
framför mig. Jag har blifvit erbjuden en fram-
stående plats såsom skolföreståndarinna, det är
för detta höga kali lärarinnans jag förberedt
mig alla dessa år, och det är för att kunna bli



237

fullt kompetent därtill jag måste vistas detta
år på utländsk botten. Om min far inte viii upp-
fylla min bön om medel tili denna resa, skall jag
dock alltid vara varmt tacksam för de förflutna
åren, dessa år hvilka vidgat min syn, upplyst
min ande och gjort mig rik och lycklig för hela
lifvet.

Maja tystnade, men hon var skön där hon
stod i morgonljuset, ung och stark, stilla och
frimodig på en gång. Lagmannen stirrade på
henne, stirrade hapen och stum såsom på en uppen-
barelse från en ny och främmande värld, och det
var så.

Mellan fadern och hans unga dotter låg där
verkligen ett omätligt djup, som skilde dem lika
fjärran som norr från söder, de voro representanter
hvar af sin tid den gamla personifierad af
honom själf, den nya tiden i denna unga, liffulla
kvinna, som utan strid hade gått fram med
segern.

Nu var Maja borta, hennes lätta steg för-
nummos ännu ofvanom hans hufvud i vinds-
rummen. Lagman Geffert strök sig öfver pannan,
som om han vaknat ur en förvirrad dröm, och
famlade efter dörrlåset tili sin hustrus kammare.

Ja hon var inne, hon satt lyckligtvis som
vanligt i sin länstol och slöt just bibelns pärmar,
då han trädde in.

Vili du mig något, min vän?
Han svarade ej, sjönk blott tungt tillbaka i

soffhörnet mot de randiga kuddarna.
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Maja viii lämna oss och jaga af tili främ-
mande land sade han slutligen.

Hon nickade.
Du visste det! Hela världen har kanske

minä barns förtroende, alla utom deras egen far!
Lagmanskan teg fortfarande.

Maja skall bli barnlärarinna, det smakar
bättre än att gifta sig och sitta som hennes nåd
på stora Långsjö. Det är gammalmodigt
bevars, man viii vara fri nu och gå efter sitt eget
hufvud. Far och mor betyda mindre än intet
för henne.

Säg inte så Geffert, det är orättvist, vår
flicka är nog ett godt barn fortfarande som förut,
men man får blott icke halla barnen under armarna
längre än tills de lärt att gå på egen hand.

Åh ja det förstås, att du håller med din
dotter, det har du ju alltid gjort hallit med
barnen mot mig. Lagmannen försökte morska
upp sig, men där var inte den gamla klangen i

hans röst, och lagmanskan, som så väl kände
minsta skiftning däri, märkte det genast.

Tänk inte bittert på vara barn sade
hon mildt de förtjäna det icke, må vi hellre
tacka Gud för dem. Maja har stora gåfvor, hvem
vet, hon kan ännu varda tili välsignelse för många.

Lagmannens hufvud hade sjunkit mot bröstet,

i den klara sommardagern tyckte hans hustru för
första gången, att han åldrats: Jag kunde
så gärna lägga mig att dö sade han kärft.

Då reste sig den lilla kvinnan tyst och gick
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och satte sig vid hans sida i den gamla soffan:
Min vän, när ungarna i boet blifvit vuxna,

lyfta de vingarna tili flykt sade hon det
är så naturens lag, men vi två gamla, vi som
stannat kvar, vi skola hädanefter lefva för hvar-
andra den tid som står oss åter. Vili du det min
make?

Hvad hennes röst ljöd mild, som en afton-
klockas stilla klang i sommarkväll, då det ringer
tili helgsmål. Hon smog sin hand under hans
arm och se, det hände att han grep om denna lilla,
magra hand, som nastan nötts ut för att tjäna
honom ett helt långt lif, och lade den mot sinä
ögon. Den blef våt af tårar.

Lagman Geffert grät, och i denna stund var
där ingen mer, hos hvilken han velat söka tröst,
ingen utom hon, hans lefnads trogna följeslagerska
i väl och ve, i lust och nöd.

Men i lagmanskans tysta bön denna kväll
fanns där en ny ton: Tack Gud för att jag
en gång har kunnat vara någonting för honom,
för minä barns far, var lofvad Du för den skönaste
stunden i mitt äktenskap.

Döttrarna hade slutit en krets kring modern,
de voro där samlade alla tre, och det var Majas
närä förestående resa, som ifrigt diskuterades.

Maja hade dagen efter samtalet med lag-
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mannen mött baron Willandt på landsvägen och
där mellan fyra ögon gifvit honom en vänlig
men synnerligen tydlig vink om, att hans planer
på hennes hand måste anses fullkomligt hopp-
lösa.

I dag vid frukosten låg ett kuvert på hennes
tallrik, det var en bankanvisning på en betydande
summa, och lagman Geffert hade själf lagt det
där, innan han denna morgon bittida begaf sig
på en ämbetsresa.

Det var tur att båda systrarna hittat hem
just i dag, Mathilda hade afhämtat Charlotte i
förbifarten, och fru Ringvall hade ändtligen med
en kraftansträngning siitit sig lös från hus och
hem. Redan den korta färden i den bekväma
landån hade gjort henne nöje, och friska luften
skänkt hennes tärda kinder en smula färg.

Där sutto nu alla domargårdens blomster
kring den gamla moderstammen, som trött lutade
sin sviktande krona mot jorden.

Mathilda tryckte Maj as hand: Lycka tili
lilla syster sade hon gå ut tili ädel kamp
för stora lifsmål, gå du som kan och kampa för
oss andra, som det icke förunnats att gå med.
Nu förstår du ju oss!

Hennes stora, mörka ögon strålade klara som
stjärnor en vinternatt.

Tack syster för dina goda önskningar, viii
Gud skall jag trofast följa din maning. Det är
ju dig jag i grunden har att tacka för, att jag nu
är en fri, själfständig varelse.
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Charlotte suckade: Måtte du finna lyekan
på din väg sade hon sakta.

Befall i Herrans händer din möda och
din väg moderns milda blick fästes fast på
dottern.

Mamma utbrast Maja plötsligt och
böjde knä på pallen vid hennes fötter jag har
länge tänkt därpå, huru kommer det sig egent-
ligen, att du är så förändrad?

Är jag då inte mer din lilla gamla mor?
frågade lagmanskan blidt.

Jo på ett sätt, men ändå är du dig olik
och det i flere afseenden du är tili exempel
inte mera alls rädd för far, ej ens då han tar sin
allra barskaste min på sig och blir en riktig »dom-
herre i sine prydno».

Fru Geffert lade lätt sin hand på hennes
skuldra: Jag har lärt kanna en högre Herre
sade hon stilla då man lär sig att rätt frukta
och älska Himlarnas Konung, svinner ali jordisk
fruktan som snö i soi. Hon pekade på de
gamla böekerna: Du har lärt myeket mitt
barn, men glöm icke därvid, att det finnes blott
en kunskap, som gör vis för evigheten.

Maja böjde djupt sitt hufvud.
Mathilda tog moderns hand, och Charlotte

flyttade sig omedvetet närmare hennes länstol.
Ålderdomen nalkas sade lagmanskan

dagen lutar tili sin nedergång, men aftonstunden
är ju vanligen ljufligast, så har det gått mig. Jag
har fått så myeket och kunnat gifva så ringa.



Må Herren förlåta bristerna och ersättä hvad jag
felat, men när denna fönstervrå en dag står tom,
minnens då, att det sista jag velat göra för er
minä barn var, att med min matta hand visa er
vägen uppåt.
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