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XIII.

jlFjaet närmar sig den stora dagen, då inspektören
*L<-y skall flytta och unge husbond skall taga tyg-

larna på Monola. Årets skörd är redan inbärgad,
det faller ro öfver gårdsfolket efter det ansträngande
arbetet i rior och logar. Sömnen blir rundligare
med de långa nätterna och sena morgnarna, och ännu

har vinterarbetet ej kommit i farten.
Under tröskningstiden ha unge husbond och in-

spektören gått förbi hvarandra i riorna, svärtade af
damm och svettiga, de ha mötts på stubbåkrarna och
bytt de nödvändigaste orden, som fordrades, men
icke heller mer. Unge husbond har arbetat som en
dräng hela hösten för att visa hvad han duger till
och för att sätta sig i respekt hos gårdsfolket. In-
spektören har småleende sett på och berömt honom,
så man icke skulle tro att han tog sig nära vid af
att snart nödgas lämna rum för den riktige husbonden.

En gång har det kommit till ett litet menings-
utbyte mellan dem. Unge husbond rätade ut sin
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rygg, efter att länge ha gått krokig med slagan inne
i rian, och sade att Monola ändå kunde ha råd att

bestå sig med ett tröskverk som andra herrgårdar,
hvilka följde med sin tid.

Det föranledde inspektören att med lugnt af-
rådande och faderlig min tala om herremännens ny-
modigheter, som ruinerade dem, — eller hade inte
unge husbond, hört om att Immolapatronen i grann-
socknen fått lof att lämna gården med rubb och stubb
för att björnarna började ansätta honom ? Den främsta
björnen var ingen annan än just maskinfirman, som
levererat honom alla hans dyrbara jordbruksredskap,
hvilka inte dugde till stort, när allt kom omkring,
utan fordrade oafbrutna reparationer och hindrade
jordbruket att gå sin jämna gång som hos bönderna.
Det var resultatet af tröskmaskinerna och de andra
uppfinningarna.

Unge husbond tog deras parti, förstås. De
kommo i en helt liten dispyt, bakom hvilken de
båda anade hos den andre mer än blotta menings-
skiljaktigheten. Men deras stämmor förblefvo just
därför öfvernaturligt lugna, ingendera förifrade sig.
Unge husbond ville visst icke inför gårdsfolket visa
någon skadeglädje öfver inspektörens afgång, han ville
bara få se inspektörens harm sticka fram. Men det
gjorde den icke. De förblefvo båda själftillräckliga
ända upp till hakan, endast ögonen spejade skarpa
och misstänksamma efter hvarje liten skvmt af het-
sighet. Och hetsigheten låg nog på lur under ögon-
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locken, men kröp ej fram. Och då kunde man icke
inför folket påstå att den andres uppträdande icke
var värdigt. Därvid förblef det.

Tiden går med stora steg mot Allhelgonadagen,
den första november, flyttningsdagen, men icke ens
värdinnan, som har både sin sons och inspektörens
förtroende i detta fall, kan säga att spänningen mellan
dem är starkare än förut. Hellre då mindre, ty ända
sedan våren, då inspektören sades upp ur tjänsten,
har hon icke hört den ene säga ett ord om den
andre.

Likafullt jäser det inom både unge husbond och
inspektören. Det jäser så starkt att de bli likasom
andtrutna hvarje gång de nödgas tala med hvarandra.
Därför undvika de sorgfälligt att göra det annars än
då de måste, ty ingendera är riktigt säker på att han
kan hålla sig i skinnet, om den andre ger riktigt illa
hugg på sig.

Det är det tysta hatet och den tysta kärleken,
som gifva innehåll åt det afskilda och stillsamma
lifvet på den afskilda, stilla gården. En öppen fiend-
skap hör icke hit, ty den drifver folk åtskils, den
sätter mannen knifven i näfven, den upplöser hus-
tukten, flammar upp i låga och brinner hastigt ner,
men den tysta och behärskade gifver kraft och ut-

hållighet ett helt lif igenom. Likaså kärleken. Den
nordiska landsbygdens passioner ha acklimatiserat sig
i de lugna och tysta omgifningarna, de ha iått landets
drag såsom haren byter päls efter landskapet.



164

Unge husbond hatar icke längre inspektören som
förr, han har bara ett slags medlidsamt förakt föl-
honom. Inspektören åter är alldeles för klok att visa
förödmjukelsen, som han känner, fast hans hustru
och han tusen gånger kommit öfverens om att hans
afskedande är fullkomligt som sig bör, sedan unge
husbond blifvit myndig. Det kostar mycket på dem
båda att lämna en ställning, som under åtta långa år

gifvit dem nästan oinskränkt myndighet öfver en stor

egendom, om ock den myndigheten, efter det nya
värdfolkets tillträde af Monola. måst förskaffas genom
allehanda diplomatiska finter. Men den har funnits
ändå, och den skall finnas ända till den första no-
vember, då de frivilligt lämna rum för den laglige
arftagaren af deras rättigheter.

I känslan af denna sin stora och behärskade öd-
mjukhet böja de två makarna allt oftare sina hufvuden
inför Allmakten. Man hör allt oftare psalmsång från
sidobvssninsjen, där de bo, och inspektorskans ske-
lande ögon stirra snedt på alla hon möter genom en
dimma af lyckligt tillkämpad fromhet. Hennes händer
hvila numera alltid i kors öfver magen, äfven om
hon bara går ett slag öfver gården, så snart icke
handarbetet upptager dem.

Värdinnan är naturligtvis rörd öfver så myc-
ken själfbehärskning, och hon söker på allt vis att

göra dem afskedet från Monola så litet bittert som
möjligt. Hon hyser i sina vekare stunder tankar på
att lämna inspektören ett par sparbankskvitton som
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bevis på sin tacksamhet och erkänsla, men när hon
sedan tager tram dem ur sin gulbetsade björkbyrå,
ångrar hon sig, betänker att pengar äro pengar och
att hon själf kan behöfva dem iör gårdens intressen.
Inspektören har ju icke gjort annat än sin plikt, och
det finns billigare sätt att visa det värde, hon sätter
på honom och hans hustru.

Så blir det i stället kaffebjudningar på söndagarna
och andra små uppmärksamheter, som kosta mindre.
Det värsta med inspektören är att han icke funnit
någon ny plats, som det skulle varit förenligt med
hans värdighet att antaga. Det går omöjligt an att

Monolainspektoren nöjer sig med livad som helst,
han måste se till att hans afsked icke blir en degra-
dering, och till den ändan har han afböjt ett par
mindre förmånliga anbud om plats, ett här i socknen
ocli ett i grannsocknen. Därför är han ännu lös och
ledig för nästa år, och på samma gång det vållar
honom och hans hustru en viss oro, ger det dem
en behaglig känsla af martyrskap, ty hela socknen
vet naturligtvis att Monolåinspektorens bli liksom ut-

stötta på bar backe efter åtta års trogen tjänst. Otack
är världens lön!

Inspektörens ha längesedan i tysthet räknat ut att

de med sina sparpenningar godt kunna möta en tid af
arbetslöshet; — dessutom skulle det alltid för en driftig
man gifvas något tillfälle till förtjänst. Det är i alla
fall att taga emot ödets slag med högburet hufvud.
Huru gärna inspektören än böjer det inför den osyn-
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liga allmakten, — inför ett hvardagligt öde gäller
det att bära hufvudet högt. Annars får han rakt
intet medhåll af sina medmänniskor, det vet han
för väl.

Inspektören har i förtroende meddelat sin hustru
att konkursförvaltningen på Immola gård, — den
gården i grannsocknen, som ägaren måst lämna med
rubb och stubb till sina björnar, — att konkursför-
valtningen där är under all kritik och att det icke
skall dröja länge innan de nya ägarna arrendera ut

gården, ty sälja den för underpris vilja de väl inte.
Och då vet han nog hvem som är den lämpligaste
mannen att taga egendomen om hand och hvem som
har goda utsikter att få arrendet! Här i trakten finns
ingen annan än inspektören själf, som har åtta års
erfarenhet om en stor egendoms skötsel. Och då,
ja, då är deras stund kommen. Immola är en egen-
dom, som betydligt öfverträffar Monola i storlek, och
fast den är en smula vanskött, så är det i alla fall
en gård med hvilken de kunna hålla unge husbond
på Monola stången, — de som för hans skull blifvit
utstötta på bar backe!

Det finns ingen, som i inspektorparets uppsyn
kan läsa att de hysa så stora planer. Tvärtom, det
står en vemodig resignation så tydligt präglad i deras
ansikten som om deras afsked från Monola vore lik-
tydigt med en förvisning till kommunens fattighus.

Värdinnan har därför mer än en gång tagit fram
.sina sparbankskvitton och låst in dem igen. sedan
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medlidandet gått öfver och hennes förnuft sagt henne
att inspektörens ej suttit åtta år på Monola utan att

ha en fvrk på kistbottnen, när de lämnade gården.
Dessutom kom unge husbond en dag med ett be-
tydelsefullt smålöje och talade om att han öfverraskat
inspektören med att mäta upp säden i magasinet på
ett sätt, som — ja. det kunde vara detsamma, efter
inspektören kom bort i alla fall! Med mätningen
hade tillgått så, att inspektören för hvarje fjärding
stötte ett kraftigt tag med skofveln i säden, så att

den packade sig. Nå, ja. — det kunde ju kanske
ha skett utan beräkning, men så mycket är visst,
att när man på detta sätt inmätt hundra tunnor säd
i en lår, så kunde man mäta ut hundrasju tunnor

ur samma sädeslår. Och på så vis hade inspektören
nog mätt in säden under alla de åtta år han varit på
gården.

Det meddelandet lekte länge Monolavärdinnan i
hågen, först ville hon ej fästa någon vikt vid det,
men slutligen tog det skruf. Hon låste in sina spar-
bankskvitton i sin byrå för sista gången, utan att

vidare taga fram dem för inspektörens skull.
Under de sista veckorna på gården börja inspek-

törens fatta ett utprägladt deltagande för Ida, ty deras
ställning är ju sådan, att de mer än annars känna
sig dragna till alla, som lida. Att Ida led, kunde
undgå ingen. Deltagandet yttrade sig först så, att

inspektorskan med vänlig röst inbjöd Ida att taga del
i psalmsången en söndagseftermiddag, efter hon ej
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varit i kyrkan på förmiddagen. Ida blef tilltalad af
hennes vänlighet och sjöng med dem en timme
eller två och hörde på inspektörens utläggning af
dagens text.

Senare har inspektorskan närmat sig Ida flera
gånger, och en dag kort före deras flyttning frågar
hon henne helt öppet och mildt hvad det är, som
tynger henne och hvad hon sörjer öfver?

Ida vet icke stort hvad deltagande är, det har
icke fallit på hennes lott att bli van vid sådant. Hon
har lefvat hela sin barndom och ungdom i sina släk-
tingars hus, och där har icke känslosamheten varit
något framträdande drag. Icke heller har unge hus-
bond skämt bort henne därmed.

Hon kan icke värja sig för en främmande och
varm känsla af tacksamhet mot inspektorskan. Det
faller henne visst icke in att meddela henne sina
bekymmer, men likafullt är det som mottoge hon
en verklig välgärning bara genom att bli tillfrågad
om dem i förtroendefull och deltagande ton. Hon
ändrar i ett tankar om inspektorskan, hvilken hon
fordom skytt och förlöjligat i kapp med unge hus-
bond. Hälften skamsen och med sjukt samvete

svarar hon :

»Inte sörjer jag öfver någonting synnerligt. Det
är ju världens gång att lifvet någon gång blir tungt,»
tillägger hon med viss öfvertygelse, fast hon känner
att den gamla frasen rinner henne i hågen bara för
att hon hört äldre folk upprepa den i oändlighet.
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»Ja, ja, — lifvet har sina vedermödor,» nickar
inspektorskan bekräftande och bereder sig att taga
reda på hvari de egentligen bestå för Idas vidkom-
mande.

Det blir icke mycket, hon får veta. Ida är som
en ål i hennes händer och slinker undan med sitt
förtroende just när inspektorskan tror sig ha säkert
fatt i henne. Så mycket blir ändå klart att det är
kärlekssorger, men det visste inspektorskan förut.
Och att de gälla unge husbond vet en hvar i gården.
Därför går hon slutligen rakt på sak, sedan hon
öfvertygat Ida om sin välvilja, som visst inte står i
det aflägsnaste samband med nyfikenhet:

»Det blir väl bröllop snart, tänker jag? Så snart

vi ha flyttat och unge husbond blifvit myndig?»

»Det vet man ingenting säkert om,» svarar Ida
och vänder sig bort.

»Är gamla värdinnan emot det?

»Inte vet jag. Och inte har det heller varit fråga
om bröllop med henne.»

Längre kommer inspektorskan icke. Hon för-
söker komma åt Idas hemlighet på alla möjliga vis,
genom indirekta frågor och genom oförbehållsamt
klander af unge husbond. Men Ida kniper ihop sina
fylliga läppar och låter ingenting annat undfalla sig,
än det eviga:

»Inte vet jag .. . inte vet jag . ..»
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Då ger inspektorskan upp hoppet för denna gång
och säger afslutande:

»Så mycket vet Ida, att Ida kan lita på oss om
Ida råkar i olycka och får sorger att bära på, som
gå öfver Idas krafter.

Ida protesterar bestämdt mot att sådana sorger
vore i antågande, men ser på samma gång så ned-
slagen ut och suckar så djupt, att inspektorskan, full-
komligt tillfreds med sin första attack på henne, går
sin väg med en uppmaning att Ida skall fly till sin
frälsare med sina sorger.

På samma delikata och inträngande sätt för-
stå inspektörens att bearbeta sinnesstämningen öfver-
allt på gården till sin förmån. Med värdinnan tala
de om gammalt folks nära förestående död, om sam-
vetsagg och rent lif, trösta henne, uppskrämma henne
och trösta henne igen med hoppet om Herrens nåd
och evig salighet. Med det lägre gårdsfolket är det
frågan om mindre ting och timliga fördelar, men helst
om sådana, som på ett eller annat sätt stå i samband
med inspektörens afflyttning, och som han visst skulle
ha förhjälpt dem att nå, om det bara varit Guds vilja
att han och hans hustru stannat längre kvar på Mo-
nola. Nu ligga deras intressen i Guds och i unge
husbonds händer. På den förra kunna de naturligtvis
lita i nöd och lust, och inspektören hoppas med
säkerhet att också unge husbond, trots sin ungdom
och outvecklade karakter, skall med den högstes
hjälp fylla sin ansvarsfulla post till sina underhafvan-
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des bästa. Det är ett väljande af vackra ord och
ödmjuka talesätt, som kommit mera kritiska män-

niskor än Monolafolket att med saknad beklaga in-
spektörens bortflyttning.

Unge husbond känner på sig att stämningen ej
är för honom. Ida har utan någon förklaring börjat
förhålla sig afvisande mot honom ånyo, eller rättare,
deras gamla, otvungna förhållande har ej kommit
igen. Det är som om deras stora hemlighet fjärmat
dem i stället för att närma. Den skrämmer Ida och
gör henne skygg. Unge husbond förstår sig icke på
kvinnfolkskonster, — hvad vill hon mer af honom,
än hvad han gjort? Därför har han icke någon, som
meddelar honom hvad man riktigt tänker på Monola.
Han har bara sig själf att lita på, och det gör han
med öfvertygelse.

Den första november, flyttningsdagen, kommer
med tung dager och gråtande himmel. Det gestaltar
sig till en riktig sorgefest på Monola. Efter frukosten
kallar gamla värdinnan till sonens stora förargelse
till hopa gårdsfolket och alla torpare, som i dag göra
dagsverke på gården. I stora salen bjuds det dem
kaffe, och där trona inspektörens i högsätet. Värd-
innan vill visa att hon icke jagar ut dem på bar
backe utan ceremonier och tacksägelser och att hon
förstår uppskatta inspektörens åttaåriga arbete på
hennes egendom.

När kaffet är drucket uppstår en tung tystnad
efter slamret med porslin. Ingen gör min af att säga
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någonting, inspektörens se med talande blickar på
unge husbond såsom den, hvilken det tillkommer att

yttra sig, men han drager sig otålig undan till sitt
rum och kommer törst om en stund igen därifrån
med en blossande papyross i munnen. Torparne
börja redan röra på sig för att gå till sitt arbete,
och hela sorgefesten hotar få prägeln af ett vanligt
kafferep, då inspektören själf gör slag i saken och
räddar högtidligheten vid sitt afsked, stiger upp och
börjar tala.

Hans täta rundskägg och hans sorgset småleende,

förlåtande minspel bli medelpunkten i salen. Alla lyssna
med spänning, ty de veta att det ligger honom någon-
ting på hjärtat. Hvad det är, är icke svårt att gissa:
— hvem kan icke förstå att det käns bittert att lämna
en gård, där man så länge intagit en husbondes ställ-
ning. Och när man därtill vet hvilket förhållandet
är mellan inspektören och unge husbond, så blir
spänningen andlös. Hvad skall han säga?

Inspektören ser först en stund frånvarande på de
församlade. Han samlar sina tankar. Därpå vänder
han sig med sin milda uppsyn till värdinnan och
säger henne sitt tack för de långa år, han tillbragt i
hennes tjänst och för denna sista vänlighet, hon nu
bevisat honom genom att sätta honom i tillfälle att

taga ett högtidligt afsked af gårdens församlade folk.

Ingenting vidare. Icke ett ord om unge hus-
bond och Monolas framtid, som alla veta att han
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tänker på. Se, det är en man, som förstår be-
härska sig!

Unge husbond känner att den tystnaden ej ta-

lar godt för honom, men han låter nåd gå för rätt,

han vill icke ställa till ofrid och förstämning i af-
skedets stund, efter det nu är den sista gången in-
spektören har någonting att säga här.

Men inspektören har ännu icke sagt ut allting
han har på hjärtat. Han tager fram sin psalmbok ur
fickan, ser ut öfver de församlade som en predikant
och tillägger:

»Innan jag lämnar er, mina kära vänner, så ville
jag att vi gemensamt skulle sjunga en lofsång, för att

Herren gifvit oss kraft att utföra ett godt arbete till-
sammans.»

Och psalmen sjunges med andakt. Det kommer
en högtidlig stämning öfver en hvar, man känner sig
rörd öfver så mycken storsinthet och ödmjukhet.
Men unge husbond tänker någonting fult om läsare-
predikanter och tillställningar för att narra sig till
beskedligt folks tillgifvenhet med fromma miner och
gudsnådliga ord. Unge husbond är anstueken af fri-
tänkeri, förstås, och betraktar all religion som en öf-
vervunnen ståndpunkt.

Det är han alldeles ensam om. Alla andra
känna att det är en from handling, som begås under
upphöjda känslor, och det finns ingen, som icke be-
undrar inspektören för hans ädla och lugna hållning.
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i synnerhet som de veta att han härifrån drager till
en liten gård i kyrkbyn, att han ingen plats har för
nästa år, och att detta är all tacken för åtta års träget
arbete på Monola.

Så börjar afskedstagandet. Det sker med knyc-
kande handtryckningar. Kvinnfolket niger och får
tårar i ögonen. Värdinnan måste formligen behär-
ska sig för att ej i sista minuten lämna inspek-
tören sina undanlåsta sparbankskvitton. Men unge
husbond är förargad på hela tillställningen, som
gifvit inspektören en sådan gloria, att det efteråt skall
bli dubbelt svårt för honom själf att vinna folket
för sig.

Alla följa de bortffyttande ut på gårdsplanen.
Unge husbond ser ovilligt på affärden, möter för
sista gången inspektörens lugna blick och parerar
den skelande från hans hustru, men i båda ser
han ett så vackert uttryck att han ofrivilligt blir
osäker på sig. Tänk om han gjort inspektören
orätt!

När de rullat i väg och gårdsfolket gått till sitt
arbete, säger modern suckande till honom:

»Nog är det synd att låta den mannen fara bort
härifrån!»

»Det är emellertid gjordt nu!» svarar unge hus-
bond nöjd.

Men hans tillfredsställelse blir svalare, när han
i farstun möter Idas förgråtna ögon och snart ser
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också sin mor brista ut i gråt. De sörja inspek-
torns båda, och de göra det uppriktigt, hela huset
är dystert som efter en begrafning, och ingen gläder
sig åt att unge husbond nu tager tyglarna på Monola,
— icke ens han själf.
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fda har blifvit så otillgänglig och olik sig, att unge
husbond ändtligen, en dag kort efter inspektörens
afresa. beslutsamt och utan att Ida vet det går

till modern, för att slå det stora slaget för sin kärlek.
När det är gjordt skall Ida säkert bli densamma
som förr.

Hans nya, arbetsdryga och allt intresse i beslag-
tagande ställning som husbonde har tvingat honom
att försumma Ida ändå mer än förr. När han ser
henne betages han af medlidande och samvetskval,
men på samma gång är han stolt öfver det. som
komma skall. Märkvärdigt nog kan han ej se några
yttre tecken på Ida, men i hennes uppsyn står all-
ting att läsa tydligt. Och nu skall också modern få
veta af det.

Det måste ske förr eller senare, och det är så
godt att icke uppskjuta det längre, efter Idas belä-
genhet blir henne så outhärdlig. Det är för hennes
skull han gör det, förstås, ty själf har han allra mest
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lust att utan ett ord till modern låta lysa i kyrkan
och gifta sig, efter hon så länge hållit emot och gjort
Ida sådana förargelser. Unge husbond är alldeles på
det klara med hvad han vill, sedan Ida gjort honom
sin stora bekännelse. Det hade varit synd och skam
att tänka och handla annorlunda. Hans manhaftighet
och säkerhet äro större än någonsin.

När han kominer in till sin mor, ser bon genast
på hans min att afgörandet nu är i annalkande, och
det afgörandet har hon länge med viss glädje emot-

sett. Hon visar icke ett tecken till öfverrraskning,
när han mycket lugnt säger att han nästa söndag
tänker taga ut lysning med Ida, tvärtom, hon suckar
som om hon bara väntat att få gifva med sig, men
ser samtidigt på sonen med en klok blick.

»Jaså, mor är då ändtligen med om det!» und-
slipper det unge husbond.

»Hvad kan jag göra åt det? Du är ju myndig
i nästa månad . . . och du kan göra som du vill . . .»

svarar modern mycket trögt, alldeles som kostade
hvarje ord särskildt på henne.

»Nå, då så .. .» utbrister unge husbond gladt
öfverraskad, men håller inne med fortsättningen, när

han märker modems försmädliga löje, som är hånfullt
och nytert på samma gång och som han aldrig förut
sett hos henne.

»Jag ville bara säga dig, Aakusti,» fortsätter hon
i utsökt likgiltig ton, »att» — här växer tonen och
blir triumferande, »att gifter du dig med en flicka,
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som sällskapat med herrfolk, så är det skam!» Det
sista ordet har en väldig tonvikt.

»Nå nå, mor! Det ska da inte säga till mig
Jag vet nog hvem Ida är, jag.»

• »Du! Vid dina år! Pyh! Hvilken klok flicka
som helst drar dig vid näsan, så länge du inte är
torr bakom öronen, kära min pojke!»

Så mycket förkrossande förakt och orygglig säker-
het ligger det i moderns skarpa svar, att unge herr
Harvanen alldeles ofrivilligt känner sin första man-
haftighet svika. Hans stämma får något af målbrott
i sig, och han ser hvarken manlig eller trygg ut

längre, då han svarar så hurtigt han kan :

»Du vill väl inte säga att Ida och doktorn .

»Jag säger bara att du är en narr, min stackars
Aakusti!»

»Det har du ingen rätt till!» morskar unge hus-
bond upp sig och tvingar sig att se modern in i de
försmädligt blinkande ögonen.

»Åjo! Ingen tar min rätt ifrån mig att skratta
ut dig så mycket jag vill.»

»Kan så vara,» försöker unge husbond anslå en
obekymrad ton, »men jag gör som jag vill ...»

»Det har jag väntat att du ska göra, men kom
inte och begär att jag ska vara med om det! Jag
vet hvad jag vet om Ida, och jag ändrar aldrig tankar.
Gör som du vill!»

»Hvad vet du om Ida, mor?»
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»Det, som hela gården vet! Det. som alla veta,
utom du själf! »

»Hvad är det om Ida? Säg ut!»

»Oj, du min skapare! Hvad skulle det tjäna
till? Du går ju och gifter dig med henne ändå, säger
du. Hvarför skulle jag då tala om det? Nej, —vi
ska låta det vara som det är. Du är ju oförbätterlig,
min käre son!»

-Jag vill veta hvad det är om Ida,» vidhåller
unge husbond häftigt. »Och vill du mig väl, mor,
så säger du det!» Hans blick har fått eld och hans
stämma säkerhet, när modern rört vid hans slumrande
svartsjuka.

»Du är ju inte mer än tjugu år gammal, och
Ida är tjugutre. Hon kan dölja allt möjligt för dig,
ser du. En flicka vid tjugutre år är inte längre något
barn. Men det har du varit ända tills i dag med all
din skolkunskap och dina herrbekantskaper och dina
dåliga seder och ditt drickande . . . Det tror du inte
själf, men det har du varit i klokt folks ögon.»

»Ähå!» säger Aakusti.
»Och du kan behöfva din mors ledning ännu,

fast du snart är myndig till åren, men torr bakom
öronen, det blir du inte så fort!»

»Ähå,» säger Aakusti igen och blinkar osäkert för
moderns skarpa blick.

Nu har Monolavärdinnan lämnat sin anlagda
flegma, nu har hon talat sig varm.
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»Men ska du till och göra dumheter och skaffa
skam öfver vårt hus, så säger jag nej, hör du! Så
länge jag kan. När du rår dig själf, så gör du som
du vill, men tro aldrig att din gamla mor blir boende
kvar i samma hus, där Ida är värdinna! Hon kan
vara en nog så duktig flicka, — det äro alla flickor,
som veta hvad de vilja. Och hon vet hvad hon vill.
Hon vill bara bli värdinna här på gården, — se'n
får du se på annat. Då blir det hon, som styr och
du, som dansar! Så har det alltid gått, när en fattig
flicka friat sig till gård och grund med konster, som
bara duga för snorkillingar som du. En äldre karl
kunde bedöma det här, men det kan du inte! Seså,
— nu har jag sagt hvad jag har att säga. Gift
dig bara med Ida, och bli en narr för allt folket!
Men jag undrar huru den värdinnan skall hålla styr-
bar i huset, där hon själf hållit till med Helsingfors-
herrar?. . . Ja, ja, det har jag nog reda på, och jag är

inte ensam. Det vet hela gården.»
»Det är då för doktorns klockas 5ku11?...» pas-

sar unge husbond in att fråga, men i en ton, på
hvilken modern märker att hennes ord börja verka.

»Både för den skull och för andra orsakers
skull! En bässe förstår ju, att en ung herre inte
för ro skull skickar ur och kedja till en piga på
landet. Åtminstone är det sed bland oss, som du
vet, att flickor inte taga emot sådana gåfvor af andra
än sina älskare. Fundera på det nu, och kom till
ett förnuftigt beslut! Jag har ingenting mer att säga.»
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Unge husbond är bara tjugu år och alls icke
oryggligare i sin fattade mening, än andra ynglingar.
Hans beslut att för modern omtala Idas hemlighet
dunstar bort. Han tror naturligtvis inte som hon,
långt ifrån, men han finner att stunden är illa vald
att meddela henne det förtroendet. Det måste ske
en annan gäng.

Moderns svar ha först förvånat honom, sedan
gjort honom ond, därefter svartsjuk. Slutligen ha de
anslagit en sträng inom honom, som han alltid haft
svårt att icke lyssna till, när den klingat någon gång
förut. Den strängen finns hos de flesta unge män
och heter lättsinne.

Älskade han Ida: Naturligtvis! Men i hans
kärlek blandade sig en allvarlig och ledsam ansvars-
fullhet. Han hade mer än en gång i hemlighet känt
sig förfärligt illa bunden, af henne. Och nu kom
modern själf och hjälpte på allt vis till att lösa ban-
den. Tänk om han kunde bli alldeles fri Ida! Tänk
om mor hade rätt! Tänk om Idas bekännelse gällde
icke hans barn, utan doktorns . . .!

De giftiga tankarna rulla som en mäktig våg
öfver honom; han kan ej värja sig för dem. Han
har ingenting mer att invända och går ganska be-
skedligt sin väg.

Inom kort har Idas skarpblick märkt huru det
är fatt med hennes älskade. Han har icke behöft
afgifva någon förklaring om huru hans samtal med
modern aflupit, hon ser mer än väl på hans generade.
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fasoner hvem som dragit det kortare strået, och hon
besvärar honom alls icke med böner att berätta om
det. Hon nästan föraktar honom, — men älskar
honom på samma gång som sitt stora barn. Och
hon inser att han icke kan handla som en man. om
hon ej tvingar honom därtill.

Den glada Ida från fordom finns icke längre till.
Innan inspektörens lämnade Monola, hade de lyckats
föra henne och flera andra af gårdsfolket in på sin
rätta väg. Ida sjöng allt ifrigare psalmer med dem,
och sedan de äro borta, sjunger hon sina psalmer
ensam. där hon går i sina sysslor. Men om sön-
dagarna, då hon skulle vara ledig, och unge husbond
känner lust att närma sig henne och få klarhet i de
tankar, som plåga honom, rinner han icke något till
fälle därtill. Om förmiddagarna är hon regelbundet
i kyrkan, och om eftermiddagarna är det icke värdt
att han kommer in i köket, ty då tystnar psalm-
sången där. Ida fäller sin psalmbok i knät och ger
sig att stirra tyst och förebrående på fridstöraren i
kapp med de andra pigorna.

Under sådana villkor blir unge husbond både
sårad och afkvld. Han känner en brinnande lust
att hämnas och visa sitt oberoende af henne, och
vid första slädföre den första vackra vinterdagen passar
han på och kommer återigen åkande in på Monola
gårdsplan med den fnissande Hankala Manda fram för
sig i sin lilla kappkörningssläde.
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Ida har genomgått alla kärlekens marter. Efter

sin bekännelse för unge husbond har hon i synnerhet
kämpat en hård strid. Nu om någonsin skulle hon
veta taga sin värdighet i akt, nu. om någonsin bringa
det till ett afgörande. Och det har hon försökt göra
med hela sin förtviflans beslutsamhet.

Hvilket blef afgörandet? Jo, summan af alla
hennes själs slitningar och ansträngningar är den, att

hon återigen blir tvungen stå böjd med kaffebrickan
framför Hankala Manda och unge husbond, att höra
de otvetydigt ömma tonfallen och de tvetydigt ömma
orden, han har att säga henne. Samt se gamla värd-
innans triumferande uttryck, hvilket nu stinger henne
giftigare än någonsin förut.

Ida rasar i sitt sinne öfver världens orättvisa och
unge husbonds trolöshet. Han, som vet att hon ...!

Det är just den punkten, som vållar henne allra
mest oro och sorg.

Följande söndag far Ida återigen till kyrkan med
de andra. När de komma fram, går hon dock ej in i
helgedomen med dem, utan stannar vid dörren. Och
när orgeln börjar preludiera och kyrkfolkets stämmor
falla in i ingångspsalmen, smyger hon sig förbi kyrkan,
kastar rädda och forskande blickar omkring sig och
fortsätter gå landsvägen framåt med klappande hjärta
och ilande steg. Hon går förbi ett par torp utan

att stanna, kommer till en vägskillnad, blir stående
tveksam ett ögonblick och slår sedan in på sidovägen.
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Inom mindre än en halftimme är hon framme

vid en koja, som står ett litet stycke från vägen
bakom en åkertäppa så godt som inne i skogen, och
nu klappar hennes hjärta så häftigt, att hon måste
sätta sig på en sten och andas ut.

I kojan bor socknens kloka gumma, som har
ett fruktadt rykte vidt och bredt, och som kan trolla.
Ida har hört henne omtalas och förut passerat stället
där hon bor, men hon har aldrig sett henne. Och
aldrig har hon trott att den dagen skulle komma, då
hon själf gjorde gumman sitt besök, — midt under
allra heligaste kyrktiden!

Nu är hon emellertid där, och träder in utan att

klappa på, som man gör i Finland.
Det är en rätt snygg liten stuga med en kam-

mare innanför, och ingenting i dess utstyrsel skvall-
rar om att här göras hemliga ting och under.
Stugan är tom, men inifrån kammaren hörs knäpp-
ningen af ett väggur och en röst, som frågar hvem
det är.

Ida får fram att det är någon »jag» i allmänhet,
som önskar tala vid Hakens Marja-Lena.

Marja-Lena kommer ut. Hon är en gammal
gumma, som sig bör, mycket krokryggig är hon icke,
men hennes gråa hår och svarta ögonbryn, som
sticka fram under hufvudduken, gifva i alla fall ett

visst hemskt och rcspektinjagande intryck af troll-
packan.



185
»Hvad vill ni mig?» frågar hon förrättningsmäs-

sigt. »Är någon sjuk?»
»Nej,» svarar Ida förläget, »det är jag själf,

som ...»

Jaså, ni själf! Nå, — och hvad är det?»
»Ja, — ni måste förlåta mig att jag kommer

under kyrktiden, — jag har inte ledigt annars. . .»

»Det gör ju ingenting, särdeles som jag råkade
vara hemma,» svarar gumman förströdt.

»Ja, jag skulle ... så att säga . . . vilja fråga er
om råd, Marja-Lena,» stammar Ida.

»Nå, gör det bara! Ingenting hindrar. Om jag
bara kan hjälpa er, så gör jag det, förstås.»

»Nog kan ni hjälpa mig, Marja-Lena, — jag har
hört så mycket om er. ..!»

»Kanske jag kan, — kanske inte! Men hvad är

det då, som har fastnat i halsen?»
»Först måste jag väl säga hvem jag är, så att ni

vet bedöma saken. Jag är Ida Harvanen från Monola
gård ...»

»Åhåå!» afbryter gumman och låtsar bli förvånad.
»Jaså, jaså! Och det är inte frågan om sjuka? Hvad
kan det då vara?»

»Är det riktigt sant som folk säger att ni kan ...
att ni kan hjälpa dem, som behöfva er hjälp ... det
vill säga .. . dem, som komma till er för att få hjälp . ..?»

hakar Ida sig.
»Ja .. . hm ! Det är inte så godt att säga, när

man inte vet livad det är för slags hjälp, som det
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är frågan om ...» småler Marja-Lena och börjar få
korn på orsaken till besöket. »Se så, — sätt er nu
här, Ida, och tala om hvad det är för slags hjälp, ni

behöfver! Det lär inte vara nog med några kopp-
horn, kan jag tro .. . för den sakens skull kommer
man inte till mig under kyrktiden . . .!» Marja-Lena
ler betydelsefullt menande.

»Nej, inte är det hjälpt med koppning ...» svarar
Ida tankfull. »Men kan man då riktigt lita på er,

Marja-Lena? Jag känner er ju alls inte förut, och
vet inte om ...»

»Hakens Marja-Lena har haft många förtroenden
och hemligheter i sitt lif, ska jag säga. Jag vill visst
inte skryta med det, men det har varit herrskapsfolk
här inne i min stuga, och jag har tolkat både kort
och kaffesump för dem. Det är länge sedan allt det
där! Numera äro människorna så kloka själfva, att

de tro sig veta allting, och därför kommer man efter
mig bara för sjukdom och barnfödning och dödsfall
och sådant där ...»

»Men kan ni då .. . kan ni verkligen .. . verk-
ligen trolla?^ frågar Ida, skamsen för själfva ordet.

»Det har lyckats mig mer än en gång att skaffa
reda på tjufgods och spå människoöden,» svarar
Marja-Lena helt högtidligt och ser stint på Ida, som
rodnar under hennes blick. Ida kan icke hindra
en stråle af glad förväntan att lysa upp sitt ansikte.
När det blir en paus, och Ida icke tycks kunna
förmå sig att själfmant framställa sitt ärende, utan
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rodnar fortsättningsvis, spritter i kinderna, biter sig

i läppen och stirrar ut, så gör Marja-Lena slag i
saken:

»Jaså. — det är således kärleksangelägenheter,
vet jag! Äjo, — jag har nog skaffat mer än en flicka
den gosse hon vill ha. Men det vill jag bara säga
på förhand.» säger hon plötsligt och mönstrar Ida
noga. »att Hakens Marja-Lena aldrig blandar sig i
fula angelägenheter. Nej, det kan ingen säga om
mig. De ha nog sökt upp mig med sin skam, den
ena flickan efter den andra, men de ha fått gå, föl-
jag blandar mig aldrig i fula angelägenheter, jag. Det
kan ingen säga om mig.»

»Det är visst inte därför jag kommer,» skyndar
Ida förklara och rodnar dubbelt djupt.

»Jaså. — jaha! Det märks heller ingenting på
er. För hade jag märkt det. så skulle jag aldrig gifvit
mig i samtal med er. Det kan ingen säga om Hakens
Marja-Lena ...»

Hakens Marja-Lena gör på Ida just det för-
troendeväckande, vederhäftiga intryck, som ångest-
fulla och olyckliga personer skatta allra högst hos en
läkare eller en präst. Hon är alls icke skrämmande
eller hemlighetsfull såsom Ida väntat, hon är hellre
som en god gammal vän, för hvilken man kan yppa
sina sorger och hos hvilken man känner lättnad bara
genom att se denne i ögonen.

»Ska jag taga fram korten?» frågar Marja-
Lena.
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»Ja ... nej . . . ja, gärna för mig, om de hjälpa
till något ...»

»Vill Ida då inte veta om Ida får den Ida vill
ha?» frågar Marja-Lena undersökande.

»Nej ...» svarar Ida långsamt, »—■ det är inte
det...»

»Jaså . . . nå ja . . . hvad är det då?»
»Jag vill få ett medel att hålla kvar min älskade,

som jag redan har.»
»Aha!»
Marja-Lenas uppsyn klarnar, när hon får veta

hvar hon har sin kund. Hittills har hon iakttagit en
mycket reserverad, passiv hållning, det går icke an
att spoliera handtverkets anseende genom för mycken

tjänstvillighet. Nu ger hon sig ett mäkta tankfullt
uttryck och ser sig om i sina hemliga vetenskaper
efter det önskade medlet, allt med den nyktraste
affärshållning som gällde det den alldagligaste sak i
världen. Det är denna orubbliga nykterhet och enkla
tro på sin konst, som förmått bevara hennes rykte
ända tills i dag. Med hokus pokus och tydlig gali-
matias hade hon ohjälpligen satt sig i misskredit hos
bönderna, som ha ett mycket utbildadt sinne för det
komiska.

Medan hon letar genom sitt minnes skattkamrar,
afbryter henne Ida plötsligt och ifrigt med anmärk-
ningen att medlet ej får bli alltför dyrt, hon har
bara tjugu mark sparpengar. Men lyckas medlet där-
emot, så kan Marja-Lena få åtskilligt, — kanske
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sorgfria dar på ålderdomen, om det riktigt bär till.
Utom Idas tacksamhet för lifvet.

»Jaså... hm! Det är då en rik gosse, hva?»
blinkar Marja-Lena slugt till henne.

Ida blir helt förskräckt öfver att ha blottat så
mycket, men då anser Marja-Lena stunden vara inne
att inskrida med hela sitt hemliga vetande. Hon
tager Ida i handen, undersöker den noga och säger
långsamt dechiffrerande, med frånvarande uttryck, som
läste hon i dess rynkor en mystisk skrift:

»Du har stora planer, mitt barn, och de skola
lyckas dig. En stor gårds husbonde älskar dig, men
hans mor vill ej låta honom äkta dig. Dock, val-

tröstad, mitt barn ! Genom lidande går vägen till seger.
Du får både honom och gården, — det står skrifvet
här i tvärstrecket nära lillfingersroten. Ser du här!»

Ida stirrar förvånad först på sin hand och där-
efter upp på spåkvinnan, som står lutad mot henne
med ett fjärrskådande, dystert uttyck. Sedan utbrister
hon lifligt:

»Men — huru i all världen vet ni det?»
»Det är många ting jag läser mig till ur strecken

här i din hand,» svarar Marja-Lena högtidligt.
Nu är Ida i hennes våld. Mest för att hon

själf så gärna vill det. Hennes ögon få en troendes
hängifna uttryck, och Marja-Lena är klok nog att

begagna stämningen.
»Men du når inte det målet utan strid,» fort-

sätter hon. »Det kommer, eller har kommit en fram-
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mande herre i din väg, och han ställer till förargelse
för dig. Akta dig för honom, — han har ingenting
godt i sinnet! Han är en fin herre från en stor

stad, — från Helsingfors, tror jag. Är det inte så?
Jo, från Helsingfors, ser jag. Och det är för hans
skull du redan mött svårigheter och skall möta ändå
fler. Den rike gårdshusbonden är ingen vän af herrar,
ser du, och han misstror dem. Men du har ingen
skuld, fast det kan se så ut, och det skall också
din älskade snart inse. Var alldeles trygg, mitt
barn!»

Ida har blifvit så häpen att hon blir sittande med
munnen öppen och snappar efter luft. Hon har
under sin spänning så tappat hufvudet, att icke en
förnuftig tanke får rum där, och hon ger sig åt spå-
kvinnan på nåd och onåd. I hennes hjärna arbetar
visst ett oklart tvifvel: Marja-Lena kan ju ha hört
om henne och doktorn genom skvallret! Men den
tanken får icke riktigt rot hos henne, den förblir
främmande, sväfvande och otydlig, den formulerar
sig icke, den spökar bara som ett ofrivilligt inkast,
hvilket hon ej har kraft och lust att lyssna till.

Dessutom har Marja-Lenas ord gifvit Ida en helt
ny syn på sitt förhållande till unge husbond. Hon
har aldrig förut kommit att tänka på att unge hus
bond kunde vara verkligt svartsjuk på doktorn och
kanske tro . . .! ■;-.•!

Hon slår i ett nu ihop händerna och utbrister
i sin förtviflan alldeles högt:
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»Herre Gud, han tror det är doktorns barn!»
Marja-Lena funderar ett ögonblick öfver det ovän-

tade meddelandet, vet icke rätt huru hon skall taga
det, men säger sedan mycket lugnt, på måfå:

»Ja, det tror han!»
»Men jag har inte något barn! Det var ett

misstag! Jag kom bara att säga det i hastigheten,
för jag trodde det just då!» skriker Ida och ser bön-
fallande på Marja-Lena.

»Jaså, jaså ...» säger Marja-Lena helt konfunderad.
Men Ida märker ej att hon icke är inne i samman-
hanget, hon anser det för själffallet att Marja-Lena
vet allt om henne, efter hon redan visat sig känna
till så mycket, och hon fortsätter i samma andedrag,
uttalande alla sina innersta tankar och hemligheter:

»Jag har inte något barn alls att vänta med unge
husbond, fast jag sagt det åt honom och fast han
går och tror det allt ännu. Jag kan ju inte säga
honom sanningen heller, för jag vet att numera är

det bara det barnet, som jag har att hoppas på.
Annars lämnar han mig i morgon dag och tar Han-
kala Manda. Men om henne bryr han sig visst inte,
— då bryr han sig mycket mera om mig. Det är

bara för att göra mig svartsjuk! Och jag vet att

fick jag bara barnet, så skulle han visst inte förskjuta
mig, och inte hans mor heller. För jag är ju släk-
ting i huset, och det går inte an för dem att stöta

mig ut på landsvägen som en annan fattig piga. Det
gör det ju inte? Inte sant, Marja-Lena?»
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Marja-Lena har hört på hennes bekännelse med
en klipsk blick och förstått den strax på rätta sättet.
Det här är någonting för henne! Aldrig har ännu
en flicka, med utsikter att bli värdinna på en stor

herrgård, kommit flygande med sina hemligheter rakt
i famnen på henne. Men när Ida nu gör det, så
finns väl ingen annan råd än att hjälpa den stackars
flickan. Så mycket inser Marja-Lena genast, att hal-
kan det bli fråga om större vinst, än alla spådomar
i kort och kaffesump gifvit henne. Hon svarar lug-
nande och jakande på Idas sista fråga, men vet icke
hvar hon skall taga i och börja reda den trassliga
härfvan af lidelser och planer, som Ida så plötsligt
och godtroget lämnat henne i händerna.

»Seså, — lugna sig nu bara!» tröstar hon Ida
och stryker henne smeksamt med handen. »Vi ska
se till hvad vi ha att göra ... vi ska se till hvad vi
ha att göra . . .!»

Ida låter villigt stryka sig och pyssla om sig, ty
hennes sinnesrörelse nyss har varit så stark, att hon
alldeles kommit ur jämvikt. Hon sluter sig till
Marja-Lena med fullt förtroende, förvissad om att

hon har att påräkna af henne all den hjälp och råd,
hon behöfver.

»Jaha,» säger Marja-Lena om en stund. »Jag ska
således hjälpa Ida med både kärleken och barnet, som
inte finns? Är det inte så Ida menar?»

»Ja, — för annars går det mig illa. Jag kan
inte se på att unge husbond tar Hankala Manda. —
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då går jag och dränker mig,» svarar hon stillsamt
och stirrar tårögd ut genom fönstret.

»Det är inte värdt att göra så hemska saker, när
alltihop kanske kan hjälpas ännu ...»

»Kan det det? Lofvar Marja-Lena hjälpa mig då?»
»Jag ska åtminstingenst försöka. Jag vet huru

man blandar till en kärleksdryck, som hjälpt mer än
en flicka. Så det ska vi inte vara oroliga för. Den
bästa drycken gör man visst af växter, som fås bara
om sommaren, men det finns en annan nästan lika
god, som kan göras nu. Det första slädföret är snart
sin kos igen och marken bar, och då gäller det bara
att göra precis som jag säger. Hör nu noga på!
Vid nästa fullmåne — det blir nog fullmåne mot
slutet af den här veckan, — vid nästa fullmåne ska
Ida gå till kyrkogården vid tolfslaget om natten och
från en nygräfd graf plocka sju gånger sju lika långa
grässtrån. Till de sju gånger sju lika långa gräs-
stråna ska Ida bryta sju kvistar af björk och al och
vide, helst af alla tre slagen, också från kyrkogården,
förstås. Sedan ska Ida koka ett vatten på dem vid
tolfslaget den andra natten efter fullmåne, och när
kitteln tages från elden, ska Ida kasta i den sju hår-
strån, tagna från Ida själf, — kom ihåg det! Och
för hvarje hårstrå ska Ida säga se så här:

Bind kärleken, bind !

Och gör honom blind

»Men det är ju förskräckligt!» utropar Ida.
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i Ja, lite hemskt är det, men hvad gör man inte
för sin kärleks skull!»

»Jag menar inte det, att gå till kyrkogården om
natten, fast det också är rysligt, utan jag.menar bara

■— tänk om han blir riktigt blind!»
»Hvad? Hvem blir blind?» frågar Marja-Lena,

afbruten i sin tankegång.
»Unge husbond, vet jag! Gör honom blind, ska

jag säga...»

»Jaså — ja. . . nej, jag menar bara kärleken,
jag. Det är kärleken, som ska bli blind, inte unge
husbond. Det är en besvärjelse, ser Ida, och den ska
inte tagas så strängt på orden.»

Det lugnar Ida, och hon ber Marja-Lena upp-
repa tillgången vid kärleksdryckens beredande, så att

hon icke skall glömma den minsta småsak. Marja-
Lena gör det och afslutar sin ordination, så den blir
fullständig:

»Sedan kokar Ida kaffe på vattnet och ger det åt
unge husbond.»

Ida har icke blifvit riktigt så glad åt drycken,
som hon velat bli. Hon ryser för kyrkogården
och för besvärjelsen och gör därför ett tviflande in-
kast:

»Men om det inte hjälper?»
»Ja —ja. . . ja! .. . Men det hjälper nog. Det

har hjälpt många förut,» svarar Marja-Lena.
»Har inte Marja-Lena något säkrare medel, om

det här blir utan verkan?» frågar Ida.
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Marja-Lena letar i sin hjärna, så ögonen vända
hvitan utåt. Hon beräknar och beräknar, vågar icke
komma fram med sina tankar strax, men säger slut-
ligen ändå :

»Ja ... hm ... ja .. . det vill säga ... ja, då måste
vi väl fundera på det med barnet...»

»Det är nog det enda säkra,» säger Ida och ser
också mycket tankfull ut. Ögonblicket därpå tillägger
hon ifrigt och oroligt men med ett hopp, som hon
ej kan dölja:

»Hvarifrån ska vi få det då?»
»Hm — det är många bukter och finter . . . och

ett farligt göra är det dessutom. Men kanske jag
vet utvägar ändå, om det riktigt kniper...» nickar
Marja-Lena slugt.

»Oj, goda, rara Marja-Lena ... sade jag inte att
ni skulle veta hjälpa mig!» jublar Ida och strålar
upp i ett solsken af glädje.

»Hm —!» svarar Marja-Lena litet motvilligt. »Ingen
kan säga om mig att jag går i fula ärenden, det kan
ingen. För det här är ju ett godt ärende i kär-
lekens namn. Men det går inte så lätt.. . Och jag
tror att tjugu mark sparpengar inte förslå...»

»Jag har ett ur med kedja, som kan säljas,» före-
slår Ida ifrigt.

»Ja — ja — men barnets framtid måste Ida
också sörja för...»

»Det gör jag naturligtvis!» svarar Jda utan be-
tänkande, med orubblig, glad öfvertygelse.
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»Nå, då ja. . . det få vi allt se, om det inte

lyckas med drycken. Pröfva den först! Sedan kan
Ida komma igen så få vi tala om det andra. Men
tyst om det —!» Marja-Lena myser tystnad med
munnen och blinkar tystnad med ögonen, så väl-
taligt, att Ida nödvändigtvis måste förstå huru viktigt
det är.

Seancen närmar sig sitt slut, Ida grabblar ifrigt
i sin kjolficka, drager fram sin portmonnä och gör i
ordning sina tjugu mark för att lämna dem ät Marja-
Lena.

»Huru ska jag riktigt kunna tacka er, Marja-
Lena? Både för det som ni lärt mig redan och det
som ni lofvat göra. Här har ni mina tjugu mark!
Härnäst kommer jag med kedjan och klockan, om ni
bara kan använda dem ...»

Marja-Lena skjuter öfverlägset småleende bort
handen, som vill truga pengarna på henne.

»Nej,» säger hon, »nej, — jag tar visst inte
emot så mycket pengar för det här lilla besväret.
Spar ni pengarna bara till härnäst, — vi behöfva
dem nog!»

»Men någonting måste Marja-Lena ändå ha för
hvad ni lärt mig... och för att ni velat hjälpa mig!
Det går inte an att ge sådana lärdomar för ingen-
ting ...» vidhåller Ida.

»Ja, då är ett par mark mer än nog. Ida ska
inte tro att jag gör det för pengarnas skull, — nej.
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det gör jag visst inte. Det kan ingen säga om Hakens
Marja-Lena ...»

Ida lyckas i alla fall påtvinga Marja-Lena hela
tre mark, och hon är riktigt ledsen öfver att ej få
gifva mer. I hennes sinne har hoppfullheten kommit
igen, och nu är hon ägare till alla världens skatter.
Och det är Marja-Lena ensamt, som förhjälpt henne
till dem.

Hon går slutligen sin väg efter många tack-
sägelser, helt upprörd och vimmelkantig allt ännu,
men med känslan af att lifvet återigen ljusnat för
henne och att hennes sak är i de bästa händer, när
Marja-Lena tagit sig an den.

Under sitt besök har Ida alldeles glömt bort
tiden. Hon kommer till sig ute på landsvägen och
ångrar att hon icke har doktorns ur med sig, så
hon kunde se hvad klockan är. Men hon skäms att

bära det, ty det är icke god sed bland bondflickor.
Nu börjar hon frukta att hon icke hinner fram till
kyrkan, innan gudstjänsten är slut. Landsvägen ligger
våt och bar på en del ställen, ty sedan i morse är

det blidväder, och det första slädföret sjunger redan
på sista versen. Midt i slasket ger hon sig till att
springa allt hvad tygen hålla. Kjolarna har hon skör-
tat upp till knät, och den randiga underkjolen blän-
ker fram med skrikande regnbågsfärger och får stora

smutsfläckar under hennes brinnande brådska.
När hon kommer fram till kyrkbyn, ser hon

kyrkfolkets hästar stå lugnt betande vid husväggarna,
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och då lägger sig hennes värsta oro. Hon tackar
pastorn i tankarna lör hans långa predikningar och
skyndar fram till kyrkan. I förbifarten ser hon på
kyrkogården en graf, som just i dag tagits upp, och
där den döde efter slutad gudstjänst skall jordas. Hon
lägger märke till grafven och besluter välja den för
sitt förehafvande.

Vid kyrkdörren kommer henne en lycklig slump
till hjälp. En del kyrkfarare, som i byn ombestyrt
sina viktiga affärer under predikan, göra sig som bäst
i ordning att gå in för att åtminstone få en släng
med af gudstjänsten.

Det tager Ida som ett lyckligt förebud att allt
skall gå henne väl och smyger sig in bakom de andra
just nar prästen sagt amen och det uppstår ett ögon-
blicks rörelse i bänkraderna. Ensam hade hon all-
deles säkert dragit en mycket för stor uppmärksamhet
på sig, men nu försvinner hon fullkomligt bakom de
andra och hon kan känna sig viss på att ingen af
Monolafolket gifvit akt på hennes sena ankomst.

Hon finner en ledig plats i en bänk nära ut-

gången, sätter sig ned och deltager med en andakt,
som är både djup och allvarlig i bönerna, dem prästen
läser efter predikan. Och när orgeln intonerar nästa

psalm, faller hon in i sången med så fullt och tack-
samt hjärta och en så hög och stark röst, att hennes
grannar vända sig om och se helt förvånade på den
senkomna kyrkobesökerskan. Hon har allt varit i
kyrkan många gånger förut, det märks på hennes
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sång! Och det är märkvärdigt så fromt hon sjunger,
som om hon alls icke skolkat ute på kyrkbacken
under hela predikan!

Ida tackar sin Gud på sitt satt och med mera
uppriktighet än kanske någon annan i kyrkan. Hon
har ingen riktigt djup och förkrossande känsla af att

ha brutit mot sin Herre, hon hyser i sin enfaldiga
tro den praktiska och lugnande föreställningen att

hjälper hon sig själf, så hjälper henne också Gud.
Och så sjunger hon hans lof med dubbel värme, viss
om att Han varit alldeles nog upptagen af alla de
andra, som dyrkade honom i hans eget hus, för att

ej ha haft tid att följa med och ogilla henne på
hennes olofliga, lilla besök hos Hakens Marja-Lena.
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da har naturligtvis i katekesen läst om vidskepelse,
lögn och bedrägeri både tidigare som liten flicka
för den demokratiske folkskoleläraren, som var

gamle Harvanens vän, och senare som fullvuxen, mil-

lion »gick fram». Katekesens ord ha satt sig djupt
i hennes medvetande och utgöra där stora och hemska
begrepp om allt möjligt orätt och syndigt. Men om
någon kommit och sagt henne att hon nu står i be-
grepp att begå just dessa hemska synder, så skulle
hon sett mycket långt på honom och icke förstått
hvad han menade.

Det faller henne helt enkelt icke in att hon gör
någonting mycket orätt genom att försvara sin kärlek.
Hennes själfbevarelsedrift är så stark och omedelbar,
att samvetets små inkast bli lika en utanläxa, som
ingenting har att göra med själfva lifvet, dess lidelser
och allvar, utan bara är till för att läras medan man
är liten och går i skola.
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Efter sitt besök hos Marja-Lena är hon i hemlifvet
dubbelt tillbakadragen, dubbelt otillgänglig och dubbelt
ifrig i sitt psalmsjungande. Det är inte bara för hon
vet att det skyddar henne för gårdsfolkets misstankar,
det är dessutom ett godt medel att blidka Gud, om
han verkligen skulle ogilla det hon har i tankarna.
Och så känner hon sig ofta djupt tacksam mot

Honom och litar mycket på hans hjälp i sina stora

sorger.
Mot slutet af veckan blir det fullmåne, och Ida

är besluten att våga allt. Lyckligtvis sofver hon
ensam i ett litet rum, så att hon ej är direkt hindrad
att gå till kyrkogården om natten, men en annan sak
är om hon ändå skall kunna göra det oförmärkt.
Såsom Marja-Lena förutsagt har den första snön

smält bort, och den hindrar således icke Ida att

vid grafven plocka de föreskrifna sju gånger sju gräs-
stråna.

Idas tankar ha sysslat så mycket med sju gånger
sju, att hon börjar räkna allting efter sjutalet. Om
hon ser sju tallrikar ligga framme i köket, berör det
henne helt mystiskt, men när hon en dag ser sju
sidensvansar sitta i en björk i trädgården, är hon
alldeles viss på att det är en varsel. Och under
dessa dagar af spänning och sjufaldighet, lämnar
henne tanken på den nattliga utflykten icke för ett
ögonblick.

Samma kväll hon är besluten att gifva sig i väg
och gå den långa milen till kyrkan, stoppar hon för-
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siktigt en sats papper i den lilla ringklockan på tambur-
dörren, så den icke skall klinga, ty det är den enda
utgång hon kan tänka på att begagna. När gårdsfolket
gått till ro klockan nio, blir hon sittande påklädd i
sitt lilla rum och lyssnar med återhållen andedräkt
till hvarje ljud. Hon är icke alldeles ovan vid tysta,
nattliga utflykter. — hon har mer än en gång gjort
sådana förut till unge husbonds möten, — men hennes
tilltag i natt är af en helt annan, ödesdiger art, hon
har aldrig förut ryst för sitt förehafvande, tvärtom,
hon har gått till det med eldade sinnen och en trotsig
känsla af lycka och styrka.

I kväll känner hon sig underligt gripen af det
äfventyrliga, hemska och hemlighetsfulla, som förestår
henne. Hon är torr i mumien och måste svälja
oafbrutet, och hon känner en besynnerlig lamhet
sätta sig i knävecken, så hon blir rädd för att alls
icke orka gå, utan kanske bli liggande på vägen ett

stycke från gården. När vägguret i matsalen slår half
tio, gör hon sig dock i ordning. Det är en hel mil
till kyrkan, och hon måste vara framme där innan
midnatt. Det är naturligtvis oförsiktigt att gå ut

innan gårdsfolket somnat säkert in, men hon har ej
annat val. Så smyger hon sig försiktigt på tå genom
matsalen och genom den knarrande tamburdörren ut

i farstun, ringklockan är tyst, ingenting misstänkt har
låtit höra sig, och hon kommer ut i det fria lyckligare
och lättare än hon vågat hoppas.
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Ute är det halfljust. Fullmånen sitter bakom
skyarna, lyser upp en molnkant i söder, synes icke
själf, men hindrar likväl novembernatten att bli mörk.
Den kalla luften gör Idas tankar redigare och hennes
beslutsamhet större. Med steg, som knappast höras
går hon öfver gården och skall taga genvägen öfver än-

garna till närmaste granntorp, då gårdshunden i det-
samma märker oråd, ger till ett högt och argt skall
och störtar efter henne i full ilska.

Ida blir så skrämd däraf, att hon, i stället för
att stanna och lugna hunden med några ord, sätter

af i fullt språng längs den lilla gångstigen, tänkande
bara på att komma undan till hvilket pris som helst,
innan någon i huset vaknar af hundskallet och tittar
ut. Hunden har snart sprungit fatt henne och får
sin beskärda del för att Ida glömt stänga in honom.
Han vänder snopen om, och Ida fortsätter sin van-
dring med spänstiga steg. Svagheten i knäveckena
är snart borta, och hon återvinner allt fullständigare
sin själfbehärskning och sitt djärfva mod.

Ida har tagit doktorns ur med sig denna gång
för att icke misstaga sig på midnattstimmen, utan
plocka de sju gånger sju grässtråna på rätta slaget.
Landskyrkan har icke något tornur, som anger tiden,
och Ida är mån om att icke försumma den allra rin-
gaste omständighet i Marja-Lenas föreskrift.

Efter nära två timmars snabb vandring, — under
hvilken hennes tankar ej alls sysslat med det hemska,
som förestår henne, för att hon med flit hållit dem
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på hvardagliga ting, på vägens längd o. s. v. — ser
hon kyrkan afteckna sitt spetsiga tak mot de mån-
ljusa molnen ofvan skogens mörka linie. Hon grips
ofrivilligt af en rysning, och de hemska tankarna,
som hon jagat undan och hållit i styr, störta med
ens lös öfver henne. Icke en människa har hon
mött, och så till vida har allt gått förträffligt, men
nu är hon snart framme vid kyrkogårdens portar,
och nu kommer fruktan för de döde i grafvarna med
all barnsagornas och traditionens makt öfver henne.

Hon kan icke längre öfvertyga sig om att det
är något alldeles hvardagligt och intetsägande hon
har att utföra, — och då kommer ångesten och
skräcken.

Doktorns ur, hvars visare hon kan urskilja i
måndagern, pekar endast på half tolf. Hon har en
halftimme full af ängslan för sig och endast en kilo-
meter kvar till kyrkan. Hvad skall hon företaga sig
att fördrifva tiden med?

Det häftiga gåendet har gjort henne varm, hennes
blod är i lifligt omlopp, och hennes fantasi är upp-
retad. Föreställningar af den mest underliga art jaga
genom hennes hjärna, och hennes minne kommer
och bjuder henne till bästa alla spökhistorier och
hemska scener om gengångare och kyrkogårdar, hon
i sitt lif hört.

Allra tydligast och mest besvärande kommer hon
ihåg en historia, som unge husbond en gång för
länge sedan berättat henne:
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Det var en öfvermodig ungherre inne i staden,

som i fyllan och villan ingått vad på att han skulle
samma natt vid tolfslaget gå in på kyrkogården,
springa tre hvarf kring en nyligen igenfylld graf och
ropa på de döde att de skulle taga fatt i honom,
om de bara hade makt till det. • För att vara vissa
om att han verkligen gjorde det, följde honom hans
kamrater till kyrkogårdsgrinden och stannade där för
att höra honom ropa som han förbundit sig att göra.
De stodo där väntande, sedan den öfvermodige be-
gifvit sig dristigt öfver planket kring begrafnings-
platsen. Och de hörde honom ropa en gång, två
gånger. .. och sedan ett förfärligt, genom märg och
ben trängande skri! Därpå blef allt tyst. När kam-
raterna i sluten trupp med en tand lykta lyckats leta
reda på grafven, kring hvilken den öfvermodige
dryckesbrodern sprungit, funno de honom liggande
sanslös på marken med rockskörtena insnärjda i en
törnrosbuske. De lyfte upp honom och bragte honom
till lif, men han bara skrek och slog ifrån sig och
ropade att de döde huggit honom i rockskörtena och
tagit honom med hull och hår.

Den öfvermodige slutade på dårhuset.
Unge husbond hade berättat historien småskrat-

tande som bevis på huru uppskrämd en rask karl
kan bli af tillfälligheten att han fastnat med rock-
skörtena i törnrosbusken. Men Ida hade strax fattat
den annorlunda, på sitt eget vis, och alls icke kunnat
frigöra sig från tron att högre makter där drifvit sitt
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spel. och att händelsen med törnrosbusken alls inte
var en tillfällighet, utan de dödes fruktansvärda hämnd
på den lättsinnige, som störde deras heliga hvila.

Nu är hon själf i färd med att göra någon-
ting liknande. Ty hvad är det väl annat än att störa
de dödas ro, då hon smyger sig in på deras område
vid deras egen timme? Men snart lugnar hon sig
åter med att hon visst inte vill trotsa de dödas
makt. utan tvärtom bönfalla hos dem om deras hjälp,
bönfalla helt ödmjukt och troende för sin kärleks
skull.

Det ger henne en viss tillförsikt, och hon börjar
tänka pä sina döda föräldrar, hvilka hon icke mins
tydligt, men hon bjuder allvarligt till att återkalla
dem lefvande i minnet. Ju mera hon bjuder till,
desto klarare blir hennes medvetande om att det är

egentligen just till dem hon vänder sig i sin nöd,
fast de ligga på en annan kyrkogård tio mil härifrån.
Men de dödas själar äro ju icke bundna i grafvarna,
och hon känner dem nästan omsväfva sig och lofva
henne godt för det förtroende hon har till dem och
för hennes mod att hälsa på hos dem.

I den stilla natten hör hon en hund skälla långt
borta i byn på andra sidan kyrkan, och det likasom
tröstar henne, — hon är ju icke alldeles ensam med
de döda ännu. Hon har börjat gå långsammare och
sätter sig slutligen på en snöplog invid vägen för att

afvakta midnattstimmen. Sina hemska tankar håller
hon stången så bra hon kan och lyckas för några
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ögonblick fästa dem på unge husbond och sin fram-
tid, men därifrån glida de igen hän till de döda i
grafvarna.

Nu har hon endast en kvarts timme kvar, hon
stiger upp, tager Gud och sina föräldrar i hågen och
vandrar uppför kyrkbacken. Hon vill icke längre
slå bort tankarna på de döda, utan försöker efter
bästa förmåga tänka så intimt och bekant på dem
som möjligt och göra klart för sig att de alls icke
äro hennes fiender. Och så kommer hon fram till
kyrkogårdens gallerport. Där börjar hon ofrivilligt
läsa en bön, innan hon söker det låga stället i sten-

gärdsgården, där man i hvardagslag tager en genväg
öfver kyrkogården till den på andra sidan lig-
gande byn.

Det är alldeles stillt rundt omkring, endast en
gren rasslar mot en annan för den lama nattvinden,
och månen är fortfarande dold bakom skyarna, som
tyckas tätna. Ida har vunnit ett slags frid med sig
själf och de döda, men hon känner att rädslan ligger
mycket nära på lur, och att det bara behöfs ett litet
ovanligt buller för att hon skall fara ihop och kanske
afstå ifrån hela sin modiga föresats.

Då samlar hon energiskt allt sitt mod, tänker på
hvad hon kan uppnå genom att behärska sig, ser att

klockan närmar sig tolf och stiger öfver stengärds-
gården på det låga stället, där byinvånarna gjort sig
genvägen öfver begrafningsplatsen. Hon böjer huf-
vudet som i kyrkan och går utan att se till höger
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eller vänster raka vägen fram till den nyss igenfyllda
grafven, som hon utvalt åt sig senaste söndag.

Ett ögonblick är hon stolt öfver sitt mod och
önskar att unge husbond öfverraskade henne här, så
skulle han få se hvad hon är i stånd att våga för
sin kärleks skull. Vid tanken på honom vaknar plöts-
ligt hennes lidelse, och med den kommer bitterheten
öfver henne. Hon glömmer de döda, glömmer nästan
livar hon är och känner sig i stånd att gå genom
eld och vatten för att rycka unge husbond från Han-
kala Manda och triumfera öfver hans mor.

Hon hittar lätt fram till grafven, men när hon
är där, ger hon sig icke tid att se på sitt ur, där-
till är stunden ändå alltför högtidlig. Under ett egen-
domligt tillstånd, hälften dröm, hälften medvetet,
plockar hon de sju gånger sju vissnade grässtråna
och räknar dem, räknar dem så brinnande och nitiskt
som i bön: .. . tjugufyra ... tjugufem .. . tjugusex ..

.!

Hon har en känsla af att en man i svepning hela
tiden står bakom henne med en höjd lie, vågar icke
vända sig om, utan räknar ändå andaktsfullare: . .. tret-

tiosju ... trettioåtta .. . trettionio .. .!

Då tager vinden och vänder en rostad bleck-
flöjel på en graf i närheten. Det hvinande, hemska
ljudet skär henne som en knif genom hela kroppen.
Men hon ser sig icke om efter hvad det är, hon
böjer sitt hufvud mot knäna, hör upp att plocka och
väntar nedhukad att lien skall hvina närmare öfver
henne och slå henne till marken. Och öfver hennes
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rygg går kåre på kåre och löper ut i hårstråna på
hufvudet, hvilka likasom sträfva att resa sig.

När lien icke faller, fattar hon sig småningom
och fortsätter plockningen, stirrande rätt framför sig
som i ett slags stelkramp. Hon plockar som för
lifvet och nu har hon alla stråna: .. . fyrtisju ... fyfti'-
åtta . . . fyrtinio . . .!

Hon reser sig långsamt upp, så långsamt som
ville hon att ingen skulle märka det. Därpå står
hon stel som en stod ett ögonblick, vänder sig sedan
helt om, beredd pä att få se någonting förfärligt, och
går samma väg hon kommit, med blicken fortfarande
riktad stelt framför sig, seende hvarken till höger
eller vänster, men färdig att när som helst känna en
likkall hand fatta hindrande i henne och höra en
öfvernaturlig stämma befalla henne stanna. Nära ut-

gången minns hon de sju kvistarna och börjar rycka
dem till sig ur en björk. Men de äro sega och gå
ej så lätt att bryta. Dessutom gör det prassel, när
hon rycker i dem, och det förefaller henne som
om andarna skrattade hest bakom henne och ofvanom
henne.

Ändtligen är hon färdig med kvistarna, men hon
har visst tagit allihop ifrån björken, fast de skulle tagas
ifrån flera trädslag. Det är henne dock alldeles omöj-
ligt att nu söka reda på ett annat löfträd eller buske,
hon känner att hon blir vansinnig, om hon stannar

här en stund ännu. Hennes hufvud är som fastvuxet
mellan axlarna, hon kan ej längre vända på det, och

Tavaststjerna. 14
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hon känner samma förfärliga stelhet sprida sig ända
ned i hälarna. Med händerna knäppta ihop om sitt
bvte. med ögonen vidöppna och stirrande och med
vissheten att snart växa fast på stället, lyckas hon
komma fram till stengärdsgården, och det nästa ögon-
blicket är hon öfver den och ute på den halfljusa
landsvägen igen.

Hon fortsätter sin stela och långsamma vandring
utför kyrkbacken och ser sig icke en enda gång om,

ty hon känner det alldeles som vore hon Loths hustru
på väg från Sodom och Gomorrha, och hon vill
icke bli en saltstod. Ändtligen löper henne en be-
friande rysning öfver nacken och ryggen, hennes
kyrkogårdsförtrollning är häfd. och hon börjar frysa
så tänderna skallra i munnen.

I samma ögonblick hon märker att hon åter är

sig själf mäktig, sätter hon af i fullt språng hemåt
och springer till dess andan tryter henne och hon
är nära att svimma. Och fast ingenting ondt har
händt henne, lofvar hon sig tyst att aldrig mera, gällde
det också lif och död, förnya sitt besök på kyrko-
gården vid midnattstid.

Under hemvägen kommer slappheten och trött-
heten efter öfverspänningen. Hon orkar knappast gå,
hennes steg bli oregelbundna och vacklande, och
hon förmår alls icke vara stolt eller glädja sig öfver
sitt lyckligt utförda värf. Sitt dyrbara byte håller
hon nästan vårdslöst i handen, tills hon betänker
hvad det kostat henne och lindar in grässtråna och
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kvistarna i sin näsduk. Och så når hon slutligen
fram till Monola efter en lång vandring, och får vid
hemkomsten ett intryck af att det är flera århundraden
sedan hon lämnade gården och att hon själf är en
död person, som stått upp ur sin graf och gått igen.

Hon kommer i säng, hon vet icke huru. hon
erinrar sig otydligt att hon smekt gärdshunden och
tvstat den, att hon gått genom tamburdörren utan

att det klingat i ringklockan, att hon reglat den och
funnit vägen till sitt rum i mörkret. Att hon icke
tändt ljus där, att hon gömt sitt byte under hufvud-
kudden, att hon inte lär vara afklädd ordentligt en
gång... Så suddas minnena ut af en osynlig hand.
och Ida domnar bort utan en enda tanke . . .

Det är först den följande morgonen Ida vaknar
till full insikt om det storverk, hon uträttat. I huset
har ingen observerat hennes frånvaro i natt, det set-

hon på allting, främst på värdinnans lugna uppsyn.
Tv hade hon fått nys om att Ida varit ute, så skulle
hon allt sett annorlunda ut. Hon hade naturligtvis
stält det i samband med ett återeröfringsförsök af unge
husbond, — och hon skulle nog bemött Ida därefter.
Men i dag går hon omkring trygg i sitt medvetande
att allting är som det bör vara, rullar belåtet med
tummarna och behandlar Ida med det vänliga förbi-
seende, som en obetydlig och fattig släkting en gång
för alla måste finna sig uti.

Men inom Ida jublar det af väl dold segervisshet.
Hon tvinar alls icke längre på kraften af Marja-Lenas
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kärleksdryck, sedan hon utstått så mycket för att

samla det nödvändiga till den. Om någonting, så
borgar det hon genomgått i natt för att drycken skall
verka. Och hon tager i tu med sina sysslor för
dagen, böjer sitt hufvud för värdinnan och öfver-
makten, men gör det med en sådan känsla af styrka
och framtidshopp, att unge husbond märker hennes
förändrade hållning och frågar henne i förbifarten, då
de mötas på gården:

»Hvad är det nu, som är åt dig, Ida? Du ser
ju ut som en drottning!»

Ida stannar med sin mjölkstäfva i handen, ser på
unge husbond med en lång blick, där hon samlar all
sin själfkänsla, blandad med en stark ömkan, och
svarar lugnt:

»Det lär du väl inte bry dig stort om . ..»

Det är det första, tydliga svar unge husbond fått
af henne pä flera veckor, han kommer leende när-
mare med inställsamma pojkfasoner, besluten att skämta
bort deras misshälligheter, och är alls icke osäker om
att han skall lyckas, när han riktigt bjuder till och
är vid lynne som nu. Han famlar efter hennes hand
och säger tillgjordt ömt:

»Var inte längre ledsen på mig, Ida! Låt oss
tala med hvarandra en gång! Hvad tjänar det till
att vi spela ovänner, när vi äro vänner ändå?»

Men Ida är i dag vuxen sin man. Hon har sett

hvart hennes medgifvande ledt, hon kastar den tomma

stäfvan hurtigt och med eftertryck på axeln, ser ännu
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en gång på honom med trotsigt och gladt mod,
svarar med ett gäckande och ringaktande skratt och
går utan ett ord till ladugården, smärt om midjan
och spänstig som en ung björk.

Unge husbond tager några steg för att följa
henne, men stannar då han tänker på hennes ansikts-
uttryck och ropar i sin skämtsamma ton några intet-
sägande ord efter henne. Hon vänder sig icke om
ens. Då sticker han händerna djupare ned i byx-
fickorna och går smågrubblande genom salen till sitt
gamla rum, hvilket han åter tagit i besittning, när
doktor Udde lämnade Monola.

Där står han igen för sju och sjuttionde gången
en strid mellan sina tvifvel och sin gamla kärlek.
Han inser så tydligt huru ovärdigt hans handlingssätt
är emot Ida, — om det är hon, som har rätt! Men
har hon rätt? Det är just knuten!

Har Ida rätt eller har hans mor rätt? Är det
hans barn eller är det doktorns ?

Unge husbond har ännu ej blifvit filosof i lifvets
skola. I statens latinskola ännu mindre, fast han
genomgått hela två klasser och dröjt fyra år där.
Han kan alls icke reflektera öfver sig själf och se sig i
omständigheternas belysning, och det är han gunås
icke ensam om. Han lefver omedelbart som ett

barn; stränga kritici och sanningsälskare skulle säga:
som ett djur. Men med honom lefva nittionio hun-
dradedelar af mänskligheten omedelbart, och man är

inte sämre, när man är som andra. Omedelbarheten
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gäller för kännetecknet på sundhet, och Gud vet om
den icke verkligen är det.

Kunde unge husbond falla på idén att döma sig
själf som en främmande person, så skulle han kanske
gifva sig ett kok stryk. Han skulle både ångra sig
och komma till förnuft. Ångra sina tidiga och dåliga
erfarenheter af stadslifvet och inse att de förgiftat
hans lycka för honom, emedan han icke är i stånd
att smälta en så rik erfarenhet ännu. Ty alldeles
omedelbart och logiskt har en tanke fattat rot hos
honom: att en ung kvinna är någonting, som man
aldrig bör förlita sig på.

Han har haft sina brådmogna erfarenheter om
könet. Han har haft sina framgångar hos det, och
han har varit stolt öfver dem som öfver ett lyckadt
pojkstreck. Han har med stor tillfredsställelse och
glädje bedragit sin vän apotekseleven med dennes
älskarinna. Men nu kommer Nemesis ofelbart och
förklarar honom bedragen i sin tur. Naturens omut-

liga, hjärtlösa efterräkningar!
Unge husbond slites mellan sina tvifvel som en

hel karl, fast han ännu ej är myndig, och det är
omöjligt för honom att finna en fast punkt, på hvilken
han kunde bygga ett klart omdöme. Allting glider
undan honom, han vet ej hvad han skall tro och
hvad han skall lita på. Ty på sin mors omdöme om
Ida tror han ej mer än på sitt eget, — han vet ju
huru envist hon motarbetat Idas och hans kärlek!
Men på samma gång har hennes inkast om doktorns
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och Idas förhållande fallit i' hans själ som en eld-
brand och tändt alla där slumrande tvifvel i full låga.
Hans första, lättsinniga tanke att bli Ida kvitt, har varit
förflugen. Efter den kom kärleken och svartsjukan. Och
modern har, utan att ana det, åstadkommit en verkan
med sina ord, hvilken hon alls icke åsyftat, emedan
hon själf aldrig besvärats af kärleksgriller.

Slutsumman af unge husbonds grubbel blir alltid
denna: det kommer att visa sig med tiden hvem
som har rätt. Bara barnet kommit till världen, så
skall allt förklaras genom Idas eget uppförande. I
värsta fall måste doktorn höras, — stämmas inför
domstol, om det gäller! Och visar det sig då att

man gjort Ida orätt, ja, då skall han ställa allting till
rätta och gifva Ida den upprättelse hon förtjänar. Men
inte förr.

Alltså: vänta!
Han har mer än en gång förundrat sig öfver att

ingenting ännu märks på Idas yttre, men han vet
också af många hörsägner och exempel huru väl en
duktig bondflicka förstår att dölja sin skam, när det
gäller. Alltså: vänta!

Följande natt vaknar Monolavärdinnan af tassande
steg ute i matsalen, hon stiger upp, klär sig till
hälften och går ut för att taga reda på hvad det är.
Hon finner Ida i köket och i mycket ifrig färd med
att koka någonting, stannar förvånad i dörren och ser
på henne frågande.
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»Jag har förkylt mig och kokar vatten på kamill-
blad för att dricka,» förklarar Ida raskt.

»Jaså, — hvar har du då gått och förkylt dig?»
»Det vet jag inte, men jag fryser så jag skakar,»

huttrar Ida vid spiseln. »Det har nog skett när jag
måste gå i ladugården och inte har tid att klä mig
ordentligt...»

»Jaså,» säger värdinnan med ett mycket ytligt
deltagande. Hon har icke lust att höra klagomål öfver
för stränga sysslor midt i natten, misstänker ingenting
och går till sitt igen.

Men Ida lutar sig öfver vattnet, när det börjar
koka, sliter sju hårstrån från sitt hufvud och kastar
dem till gräset och kvistarna i kastrullen och rabblar
upp sin besvärjelse:

Bind kärleken, bind!
Och gör honom blind!

Därpå silar hon af vattnet och kastar bort hår-
stråna och de dyrbara rariteterna från kyrkogården,
som nu gjort sin tjänst. Sedan gömmer hon koket
väl bakom träkärl och tallrikar innerst i det väggfasta
hörnskåpet. Hennes frossa är förbi, och hon smyger
sig triumferande till sitt lilla rum.

Om en stund sofver hon oskuldens sömn, och
om hon än icke drömmer att små änglar med hvita
vingar hålla vakt om henne, så plågas hon icke heller
af några andra, som borde spänna ut hemska lädcr-
lappsklor öfver häxan, som kokat trolldryck.
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Men när unge husbond dricker sitt morgonkaffe
i den grådaskiga novembergryningen följande dag,
säger han plötsligt i det han för kaffet till näsan:

»Känner ni inte att det luktar hö och björk . .

och så det smakar sen!»
»Jo, det är någon bismak i det,» medgifver

modern.
Ida ser mycket oskyldig ut, luktar och smakar

på sitt kaffe med kännarmin.
»Har Ida inte sett efter att kaffevattnet varit rent?»

frågar värdinnan.
Ida sitter som pä nålar, biter på sin sockerbit

och sörplar i sig af sin häxbrygd.
»Inte känner jag någonting,» försäkrar hon.
Men i sitt stilla sinne är hon förfärligt rädd för

att göra både värdinnan och unge husbond och sig
själf och hela gårdsfolket alldeles galna af kärlek, ty

hon har omöjligt kunnat få tillfälle att under de
andras ögon koka särskildt kaffe till unge husbond.
Därför har hon gjort sitt raska, summariska beslut,
slagit sin dekokt i den stora, gemensamma kaffe-
pannan och serverat hela huset sin kärleksdryck. Om
hon själf och de andra också blefvo en liten smul
kärlåtnare och vänligare än vanligt, så var det ju icke
så rysligt farligt; — hufvudsumman är att unge hus-
bond får sin brygd färsk, medan vattnet ännu har
kyrkogårdskraften i behåll! Och Marja-Lena har ju
försäkrat att man icke blir blind af den, såsom Ida
först trodde.



218

I alla fall sitter hon som på nålar, när unge hus-
bond vidhåller envist:

»Känner du ingenting? Det är ju som ko-
dricka !».

»Visst är det på tok med kaffet i dag,» säger
också värdinnan och ställer sin kopp ifrån sig med
en grimas.

Då inser Ida att en snabb förklaring ar af nöden,
och fast hon alls inte tidigare tänkt sig möjligheten
af en upptäckt, flyger förklaringen fullfärdig henne i
hufvudet. Hon blir så glad öfver att så lätt komma
undan, att hon småskrattar, då hon bekänner:

»ja — se det är väl så, att det kommit af mitt
kamillvatten i kaffet. ..»

Unge husbond brister ut i ett gladt gapskratt
och ställer sin tömda kopp ifrån sig. Men det ingår
icke i Idas plan att han skall komma ifrån hennes
brygd med en enda liten kopp, och hon blir igen
bekymrad. Den enda lilla koppen kan visst inte
verka ensam. Hon ser på honom bedjande och med
en glimt af deras gamla, goda förstånd i ögonvrån,
när hon kommer med kaffepannan och vill hälla i
hans andra kopp.

»Hvad nu?» säger unge husbond förvånad. »Ska
jag ha mer af kodrickat?...»

»Drick du bara, — det är ju inte så dåligt, inte! .. .»

koketterar hon.
»Nej, — ftyi!» spottar unge husbond.
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»Du skulle verkligen veta lite skäms, Ida,» säger
värdinnan, »att komma med ditt kamillvatten i morgon-
kaffet! Aldrig har jag sett maken till slarf! Och
så täcks du ännu därtill bjuda och truga det på folk!
Hvad tänker du på?»

Ida fäller ögonen och skäms med ansiktet, med
hållningen, med hela sin person. Hon har en liten
beräkning med det, och den slår icke fel.

Unge husbond har märkt hennes vädjande till
honom, märkt glimten i hennes ögonvrår och beslutar
att visa sig storartad och göra henne till viljes för
att modern ej skall gräla.

»Det är ju verkligen inte så förfärligt dåligt ändå!»
säger han och slår i sin kopp ur kaffepannan med
en stor rörelse, så att strålen står som ett spö i kop-
pen och så det stänker omkring.

Med tyst jubel ser Ida honom tömma sin andra
kopp kärleksdryck, men den tredje koppen kaffe,

som annars hör till hans morgondiet, afstår han ifrån
uttryckligt.
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Sda går omkring med en ytterst spetsfundig och
iakttagande uppsyn både denna och de närmast
följande dagarna, väntande att få se verkningarna

af sin kärleksdryck. På sig själf har hon inga följder
märkt, icke heller på värdinnan eller någon af gårds-
folket; men så har hon och de också druckit bara
en kopp af drycken. Den andra koppen, som hon
för syns skull hällde i åt sig för att göra unge hus-
bond sällskap, bar hon sedermera i smyg bort i köket
och slog den ut i slaskämbaret. Unge husbond är
den ende, som med säkerhet tömt hela två koppar,
och det skall väl bita på honom.

Ida väntar i tre dagar, väntar i fyra, men unge
husbond är alldeles som vanligt, deltager ifrigt i de
första vinterarbetena ute och tycks knappast gifva akt
på Idas förändrade uppsyn och smä tillnärmanden.
Han är, — efter Idas afvisande hållning och gäckande
skratt, då han senast försökte närma sig henne, —

fast besluten att icke först börja tala med henne
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om allt det svåra, som nu förestår. Han väntar.
Det är hennes sak att komma till honom med sina
sorger. Och fast hennes förändrade väsen icke helt
undgått honom, vill han visa att det nu är hans tur

att vara otillgänglig. Han är den starkare, hon den
svagare; — det är hon som skall komma till honom,
inte tvärtom.

Men Ida kommer icke. Dag efter dag tördystras
hennes utseende, den glada hoppfullheten är borta
igen, och hon likasom sjunker ihop under bördan af
tankar och lidelser, som tynger på henne.

Kärleksdrycken måste ha haft något fel. Först
och främst har hon icke tagit kvistar från flera träd-
slag på kyrkogården, såsom hon bort göra, och
så har hon oförsiktigt spädt ut koket till kaffe åt
dem allihop. Det är ju icke något under om drycken
blef för svag. Och så drack unge husbond bara två
koppar af den . . .!

Lifvet går sin jämna gång. Värdinnan ser nöjd
ut öfver de ungas hållning och börjar bli alldeles
viss om att det är slut mellan dem, tack vare hennes
bestämda uppträdande med sonen. November är för-
bi till mer än hälften, vintern har kommit på all-
var. Efter en månad inträffar unge husbonds födelse-
dag, då han blir verkligt myndig, men modern
hoppas med skäl numera att den dagen icke skall
medföra någon förändring på Monola.

Unge husbond här lyckats väl med öfvertagandet
af gården efter inspektören. Dennes minne lefver
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kvar, förstås, men hans inflytande har redan för-
svagats. Psalmsången ljuder icke längre fullt så ifrigt
som de första tiderna efter hans afresa, och torpare
och drängar ha längesedan fogat sig under unge hus-
bonds ledning. Det är heller ingenting att anmärka
emot den. Unge husbond är i verksamhet från mor-
gon till kväll, följer med öfverallt. ifrigare än inspek-
tören gjort det, och han stadgar sitt anseende som
herre på gården allt hvad han hinner.

Under sina första husbondetider har han icke
haft många tankar öfriga livarken för Ida eller Hankala
Manda. Den senares lilla besök på Monola vid första
slädföret har blifvit det enda, och unge husbond ser
ut som hade han allvarligare ting än kurtis att syssla
med. Han talar med sin mor om jordbruk och kom-
munala angelägenheter, och han har fått en sådan
säker hållning, att modern gläder sig och Ida får
nästan respekt för honom.

Då sitter han en dag vid matbordet och ger noga
akt på Ida, där hon rör sig med faten från och till
köket. I ett nu blir hans blick dubbelt skarp, ut-

trycket i hans ansikte förändras, han lägger knif och
gaffel ifrån sig, hostar tillgjordt och tager det som
en förevändning att gå in till sig. När han kommer
igen, ser han lugnare ut, förklarar att han fått någon-
ting i halsen och afslutar sin måltid utan att säga
ett ord.

Han har på rundningen kring Idas midja helt
plötsligt märkt huru långt det skridit med henne, och
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nu börja alla hans gamla sorger och bekymmer åter-
igen.

Unge husbond är godhjärtad och medlidsam i
grunden, och han kan omöjligt frigöra sig från ett

djupt deltagande med Ida. Hon går i sina svsslor
alldeles som vanligt, men så böjd, så nedslagen och
tålig, att hjärtat smälter inom honom, när han ser
henne.

Modern tycks ingenting märka, åtminstone ger
hon det alls icke till känna. Hennes blick glider
förbi Ida utan att haka sig fast vid henne, och unge
husbond kan icke nog förundra sig öfver sin mors
blindhet.

Men hvarför kommer icke Ida till honom med
sin sorg? Hvarför beklagar hon sig icke med ett

ord ? Det är så han kan bli utom sig!
Ida kommer icke. Hon böjer hufvudet dubbelt

så djupt, möter ogärna och sällan unge husbonds
blick, och möter hon den någon gång. så tala endast
förebråelser och lidanden ur hennes.

En dag kan unge husbond icke längre styra sig,
utan tager fatt i henne, när hon går till visthusboden.
Hon vänder sig sorgset förvånad om i dörren och
går sedan in, utan att svara på unge husbonds tilltal.
Han följer efter henne, och i bodens halfdunkel,
bland mjöl och frusna matvaror ser han Ida söka
efter någonting, finna det och åter vilja begifva sig i
väg. Men då spärrar han den låga utgångsdörren och
säger med skälfvande stämma:
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»Hvarför säger du ingenting till mig, Ida?»
»Hvad ska jag väl säga till dig?» frågar hon utan

att se upp, men med ett tonfall, som vrider om tusen

knifvar i unge husbonds hjärta.
»Du ska säga att du behöfver min hjälp, och att

du inte är ond på mig längre!»
»Hvarför ska jag säga det?» svarar hon trött.

»Jag reder mig väl utan din hjälp såsom hittills, och
det tjänar till ingenting att jag är god på dig, för då
lämnar du mig alldeles å sido och bryr dig inte om
mig en smul, det vet jag. Nej, gå du bara till Han-
kala Manda, Aakusti, hon är både glad och frisk,
hon, och det blir din mor också glad öfver!»

»Att du kan säga mig det, Ida! — Just nu!»
»Hvad ska jag då säga?»
Ida står med sin korg på armen och vill tränga

sig förbi unge husbond, men han står hindrande kvar
i dörren, fattar om hennes arm och håller henne
tillbaka.

»Säg att du inte tror att jag är en sådan ... en
sådan stackare, som lämnar dig, när du kommit i
olycka!»

En liten glimt lyser upp Idas dystra ansikte, men
hon frigör sig från unge husbonds tag om hennes
arm och tränger sig beslutsamt förbi honom. När
hon kommit öfver tröskeln ut i det fria, vänder hon
sig om, ser på unge husbond, som litet handfallen
och flat står kvar i dörren, och säger med tårar i
stämman och i ögonen:
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»Hvad bryr du dig om min olycka? Du tror

väl ändå som mor din, att det är doktorn som . ..»

Unge husbond faller alldeles till föga inför den
blicken och de orden. Huru vet Ida hans hemligaste
tankar? Huru vet hon dem, om hon inte är skyldig?
Men när han ser henne stå där med detta uttryck,
skälfvande af stum och behärskad sorg, förflyga alla
hans misstankar i ett nu, han kommer fram emot
henne, räcker henne vänligt sin hand och säger med
ett allvar, som icke ens Ida kan misstyda:

»Ser du, Ida, jag tycker att vi ska göra allvar af
vår kärlek nu och tala om för mor huru det är fatt,
så slipper du att ha det illa.»

»Hvarför har du inte tidigare talat om det för
henne?» frågar Ida förebrående.

»Ja . . . hm . . . men nu gör jag det.»
»Gör du det verkligen? Och än sen? Om

din mor bara säger dig ett ondt ord om mig, så är

du färdig att tro henne igen och lämna mig ...»

»Huru vet du det, Ida? Har jag kanske...?»
»Jag har nog gissat hvad hon sagt dig, och jag

har nog sett det på dig ...» svarar hon tonlöst.
»Det kan vara att hon haft för mycket inflytande

på mig, men nu är det förbi. Nu vill jag att det
ska bli slut med det här. Jag går till henne nu genast
och talar om alltihopa.»

Ida ser på unge husbond med en forskande blick
och märker att han kan göra allvar af hvad han
säger. Hon blir ett ögonblick osäker och likasom
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orolig och vet icke hvad hon skall svara. Därpå
kommer hon långsamt emot honom, och hennes ton-

fall är mycket vekt och blicken mycket blyg och
förvirrad när hon säger:

»Det är kanske bäst att vi vänta lite med det
ännu ...»

»Jag förstår inte,» svarar unge husbond, »hvarför
vi ska vänta? Du har det illa och får gå i dina
sysslor hela dagen som om ingenting var åt dig.
Nej, jag måste göra det genast...»

»Låt du det vara så länge... jag reder mig
nog ...»

»Men snart märker mor ändå huru det är fatt,
om hon inte redan gjort det...»

»Ja, det är en annan sak .. . när hon märker det,
men inte förr!» faller Ida ifrigt in.

»Och du ska gå där och kanske förstöra dig?. . .»

»Nog håller jag ut alltid...» svarar hon allt
annat än hoppfullt.

»Hvad kan du ha emot att jag talar om det?»
frågar han igen.

»Ingenting. . . jag vill bara inte att vi ska göra
det. . . Hon ska själf gifva akt på det...»

»Tror du det blir bättre af det? Det kan hända
att hon inte alls bryr sig om det. Och hvem vet

— kanske hon redan märkt det, fast hon ingenting
säger ? Det kan allt hända, ser du .. .»

»Nej, — låt du mig råda i den här saken, Aakusti!
Blir det för svårt en dag, så kommer jag och ber
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dig tala om det och skaffa mig lindring, men ännu
är det inte så farligt...»

»Nog är du besynnerlig!» säger unge husbond
och tager henne i hand.

»Det är sä svårt, ser du . . . så förfärligt svårt att

tillstå någonting sådant för din mor, innan det är

alldeles nödvändigt...»
»Hm !» säger unge husbond. »Inte vill jag tvinga

dig till det. Och inte löper jag och talar om dina
hemligheter mot din vilja, fast jag anser det nödigt
att bekänna allt nu redan.»

»Det är inte nödigt ännu,» försäkrar Ida.
»Men då ska du åtminstone bli mera vänlig mot

mig än hvad du varit hittills ...»

»Och du mot mig! ...» svarar Ida.
De se hvarann in i ögonen så, som de icke gjort

på länge, Ida blir varm och röd och unge husbond
vill lägga sin arm om hennes lif och draga henne in
i boden för att undgå onödiga vittnen. Men Ida
befriar sig från hans arm innan han ännu lagt den
om henne, och det med en så blixtsnabb och in-
stinktiv rörelse att unge husbond blir helt förbryllad
och säger urskuldande som om han gjort henne illa:

»Nä, nå . . . så farligt trodde jag inte det var. Jag
glömde alldeles att du . . .»

Ida har' med en hastig rörelse dragit boddörren
igen, ryckt nyckeln ur låset och sprungit ett stycke
ifrån honom. Där står hon och ler mot honom, för-
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förande och vacker och otillgänglig, nickar hemlig-
hetsfullt och gladt till honom och skyndar sig sedan
öfver gården till köket.

Men unge husbond stryker sig ett tag öfver
ansiktet och går både stolt och lycklig sin väg. Han
har sluppit ett stort bekymmer, när han vet att han
talat ut med Ida, hans kärlek kommer igen med det
goda samvetet, och han känner att ingen flicka på
jorden går upp mot Ida i duktighet, i klokhet —

och i skönhet sedan!

Den följande söndagen far Ida som vanligt till
kyrkan, men när hon kommer hem därifrån är hon
högst upprörd och nedslagen, — så upprörd och
nedslagen att alla på gården märka det, ty hennes
ögon äro förgråtna, och hon kan ej behärska sig
längre. Värdinnan ser långt på henne med en blick,
som icke bådar godt, och unge husbond är tydligen
nästan lika upprörd som Ida.

Ändtligen lyckas det dem att komma i enrum, och
då får unge husbond veta att det väntade skall ske snart,
kanske förr än han tror. Han säger att han redan
gissat det af hennes uppsyn och att han vill göra
hvad som helst för henne. Och han gör henne i
samma andedrag en mängd förslag om huru de skola
handla och låta, hvilka hon åhör med ett sorgset
och välvilligt småleende, men sedan skakar hon
nekande på hufvudet och finner dem omöjliga.
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»Hvad vill du då göra?» utbrister unge husbond
litet otålig till slut. »Jag vet ingenting annat, än det
jag föreslagit.»

»Låt du mig göra som jag vill!» svarar Ida med
en underlig, lång blick och ser så svårmodig och
tankfull ut, att det far en plötslig misstanke genom
unge husbonds hufvud, och han säger ifrigt och
hastigt:

»Du må väl inte tänka på att göra någonting
orätt!»

»Nej,» svarar Ida långsamt, »var inte rädd för
det! Det är ingenting orätt! Men jag kan inte göra
annorlunda...»

»Hvad tänker du göra?»
»Det får du se sedan . ..»

»Kan du inte låta mig göra som jag vill? Låt
mig gå och ställa om allting med mor!»

»Nej, det får du inte göra ännu.»
»Hvarför inte?»
»För att jag inte vill det.»
Ida är så bestämd och tycks så allvarligt besluten,

att unge husbond ger med sig. Hon går väl inte
och tar lifvet af sig eller af barnet heller, tänker
han, — det har hon ändå inga skäl till! Hon ser
ju att hon har honom att lita på, och han vet att

hon är en klok flicka. Det är väl bara skammen,
som drifver henne att tiga med det tills det har skett!

Unge husbond försöker ännu att öfvertala henne,
men det sker icke så ifrigt och vältaligt som nyss,
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det är mera för att fylla en tung plikt och tillfreds-
ställa sitt samvete. Egentligen är han ganska nöid
öfver att Ida vill sköta sig själf.

Ida ser pä honom en sista gång med sin under-
liga blick, försäkrar att hon icke skall göra någonting
orätt eller illa, räcker honom sin hand som under-
pant på det och går sin väg. När hon vänder ryggen
till, ser unge husbond tydligare än någonsin huru
oformlig hon blifvit och huru svårt hon har att röra
sig. Och det måste alla andra också se.

Under hela söndagseftermiddagen blir Ida inne i
sitt rum. Det hvilar en dof förstämning öfver gården,
och unge husbond tycker att alla gifva akt på honom
och vänta att han skall säga någonting. Alla, utom

modern.

Men om måndag morgon, när Monolafolket stiger
upp och bereder sig att gå till veckans arbete, väntar
ingen ångande kaffepanna i köket och ingen Ida är

där för att fylla i kopparna. Icke heller är hon
i sitt rum, där bädden står orörd och vittnar om att
hon alls icke sofvit hemma i natt.

Köksan går in till värdinnan med den stora ny-
heten.

Värdinnan höjer ett par skarpa, forskande ögon
och blir icke särdeles förvånad. Men för att icke
synas likgiltig för sin släktings och fosterdotters öde,
utbrister hon trovärdigt:

»Herre jestandes... hvad är det nu åt flickan?»
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»Hm,» mumlar köksan, »nog har väl värdinnan
gifvit akt på att det inte varit som sig bör med Ida . . . ?»

»Nej! — Hvad är det? Jag vet ingenting..
»Vi andra ha länge sett att det varit på tok med

henne ...»

»På hvad vis på tok? Jag har inte märkt någon-
ting ...»

Köksan tycker att värdinnans nekande är litet
för starkt, hon kan icke hålla inne ett berättigadt
skämt, drager ihop sin mun till ett konstigt löje, som
gömmer både elakhet och godmodighet, och svarar
rakt på sak med rask frimodighet:

»Nog borde man ändå ge bättre akt på att man
håller på att bli farmor, för första gången . . .!»

»Hvad är det du vågar säga för slag?» Värd-
innan har i ett nu kommit i kläderna och skumpar
förolämpad öfver golfvet fram mot köksan. Denna
drar sig ofrivilligt undan i matsalen, och värdinnan
följer efter henne.

Där äro flera af husfolket samlade, och unge
husbond kommer just ut från Idas kammare, hvarest
han varit för att förvissa sig om sanningen af det
man påstår och för att leta efter någon upplysning om
hvart hon tagit vägen. Han har ingenting funnit
där och är både förkrossad och ond och skamsen på
en gång.

Värdinnan har trädt in i matsalen efter den re-
tirerande köksan och har i ett nu vetat samla hela
sin myndighet och värdighet, sedan köksan med sitt
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näsvisa svar visat att båda äro af nöden. I den all-
männa villervallan och väntansfullheten, som följt på
upptäckten af Idas försvinnande, verkar hennes kalla
och lugna hållning egendomligt nyktrande och impo-
nerande.

Hustukten, denna århundraden gamla buse, trä-

der förkroppsligad med henne öfver tröskeln till det
skandaliserade bondehemmet, och mot den busen
vågar inte ens den djärfvaste mucka. En hvar vet

med sig att han icke är att leka med, och en hvar
har böjt sig för honom sedan sin barndom.

Hustukten är mer än lag, är äldre än den, har
djupare rötter och större anor. Man skämtar öfver
både domare och nämnd, men när nämndemannen slår
näfven i bordet i sitt eget hem och tillämpar sin
husbondemyndighet, då tiger man. Det är liksom
visste man att den myndigheten hållit släktled efter
släktled samman under tider, då inga länsmän, krono-
fogdar och präster funnos. Hustukten är den finska
bondens historia. Han har bytt religion, men hus-
tukten är densamma som för tusen år sedan.

Monolavärdinnan är alls icke sämre än en man,
när det gäller att representera den. Hennes väl-
mående figur får en sådan oantastlig höghet och
pondus, och hennes blick är så främmande och sträng,
som hade hon plötsligt blifvit en annan person, ett

högre väsen med moralens och pliktens bud pä läp-
parna.
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»Gå till ert arbete!» säger hon befallande till
pigorna. »Det vankas inte något morgonkaffe i dag,
efter ni inte vet bättre än att rusa tillhopa som en
skock yra får, för att Ida har varit pliktförgäten nog
att lämna det hem, som fostrat henne. Gå till ert

arbete, säger jag!»
Matsalen utrymmes i ett nu, endast unge hus-

bond blir kvar och möter modigt sin mors blick, när
de andra gått.

»Där har du det nu!» säger hon till sonen.

»Är det inte mor själf, som har det till straff
för sin stränghet mot Ida?» invänder han.

»Hvad säger du? Ska det här vara mitt fel
hva?»

»Ja, — hvems skulle det då vara?»

»Att du inte skäms, pojke, att säga det till din
gamla mor! Jag vet väl bättre än du huru jag handlar
och gör, skulle jag tro!»

»Du har således sett det på Ida tidigare?
»Hvilket da?»
»Hennes tillstånd, vet jag.»
»Det rör dig inte. Men understår du dig att

taga flickans parti i den här saken, så vet jag hvad
jag gör. Gå du till ditt arbete och bry dig inte om
en slinka, som till tack för tjuguårig vård löper sin
väg midt i natten och skaffar dåligt rykte åt det hem,
där hon varit upptagen som barn i huset. Se så —

gå nu!»
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Unge husbond slår om ton, för nu gäller det att

göra modern medgörlig.
»Du kan väl inte på allvar tänka på att låta Ida

löpa sin väg? Vet du då inte att det är mitt barn,
som är skulden till det?»

»Ditt barn!» säger modern föraktfullt. »Doktorns
är det, inte ditt!»

»Nu är du både hård och orättvis, mor! Det
vet jag väl bättre än du att barnet är mitt.»

»Du är lika god som hon! För du har också
dragit vanära öfver din släkt och ditt hem.»

»Det kan ju vara att jag inte gjort rätt, men
du vet att Ida och jag tyckt om hvarandra och att
det alltid varit min mening att gitta mig med henne,
fast du varit emot det. Men det säger jag dig, att

nu är jag besluten för det mera än någonsin, sedan
hon utstått allt det har för vårt barns skull. Det
förstår du väl, mor?»

»Jag förstår bara att jag bort jaga henne på dör-
ren för länge sedan, så hon inte fått tillfälle att för-
vrida hufvudet på dig med sina konster!»

»Ja,» invänder unge husbond mycket fogligt i
tonen, »hvad återstår väl då annat än att jag gifter
mig med henne mot din vilja, om . . . om hon inte
redan tagit lifvet af sig själf och barnet för din hård-
hets skull ...»

»Tro mig, hon tar aldrig lifvet af sig!» försäkrar
modern med ett hånande tonfall. »Så mvcket känner
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jag henne och hennes släkt. .. Det behöfver du inte
vara rädd för!»

»Jo.» fortsätter unge husbond lika fogligt, »nu
måste jag ut för att taga reda på henne, och sedan . . .
sedan kommer jag väl hem med henne, för det
tror jag inte ända att du jagar oss pä dörren ...»

»Är det ditt allvar, Aakusti?»
»Det är det visst. Jag tycker du borde se det

på allting! Och du borde veta att jag allra minst
lämnar Ida under sädana här omständigheter!» svarar
unge husbond med en lugn säkerhet, som modern
alls icke väntat af honom.

»Och hvad tänker du sedan göra?
»Sen tänker jag gifta mig med henne så snart

som möjligt. Vill du inte bo i samma hus som
hon, så får du lämna ut mitt arf. Jag köper mig
en annan gård i en annan socken, — om du vill,
i en annan del af landet, — och så är den saken
klar.»

Modern ser ett ögonblick skarpt på sonen. Hon
känner igen gamle Harvanens lynne, och hon vet

att med det lynnet sätter man åtskilligt igenom. Skulle
han verkligen redan vara vuxen att trotsa henne i
annat än småsaker?

»Gör som du vill!» säger hon kort. »Men kom
inte till Monola med Ida och hennes barn! Jag vill
inte se dem. De ha förstört mina gamla dagars ro
för mig.»
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»Jaså, vi få inte komma? Var lugn! Vi ska inte

tvinga oss på dig!»
Mor och son skiljas åt i en så lugn men ohjälp-

lig viljesplittring, att de till och med skaka hand
med hvarandra.



XVII.

||H|et blir en klar dag med rimfrost i gräset och
J-|L£jf tunn is på alla små vattensamlingar. Unge

husbond är med ens som förändrad, sedan all-
ting är afgjordt. Han har icke en tanke för skam-
men, som Ida dragit öfver Monola och hans släkt,
han ler åt blotta föreställningen att den skulle hindra
honom i hans afsikter. Han är icke ens riktigt orolig
för Idas öde, medan han söker genom den närmaste

omgifningen kring Monola, viss om att finna henne
kry och modig liggande i en lada eller halmbod,
inbäddad bland kärfvar och hö.

Det är nästan med en känsla af lättnad, befrielse
och glädje han i den friska senhöstmorgonen går till
de ställen, där han tror sig kunna finna henne, och
en viss stolt nyfikenhet kommer öfver honom och
gör honom dubbelt ifrig i sitt letande. Men när han
förgäfves sökt igenom alla bodar och lador på ett

par kilometers omkrets från gården, och när det
närmar sig frukostdags, betänker han att Ida kanske
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har det värre, än han i sin första tillfredsställelse tänkt
sig det.

Han återvänder hem, spisar sin frukost utan

ett ord och låtsar alls icke gifva akt hvarken på
gårdsfolkets eller moderns spörjande blickar. Men
oron för Idas öde faller allt starkare öfver honom,
han vet icke längre hvar han skall söka henne, och
när han forskar bland hennes saker, ser han att hon
gått från Monola i sin tunna tröja, utan att taga så
mycket som sin vinterkofta med sig.

Efter frukosten spänner han för sin häst och
säger att han skall fara ut i socknen. Men han har
knappast åkt hundra steg från gården, då han vänder
om igen i den nakna aspallén och kör in på gården
ånyo, samt frågar efter rättaren. Med denne har han
ett ganska långt samtal, och rättaren ser lika funder-
sam ut som han själf.

Ändtligen ger han sig i väg, men rättaren har
order till två drängar och fyra torpare att genomsöka
hela trakten och taga reda på hvarje spår af den för-
svunna. Det sker också utan Monolavärdinnans hör-
ande, i unge husbonds och människokärlekens namn.

Öfverläggningen med rättaren har gifvit unge
husbond en idé, som han i sin oro omfattar med en
öfvertygelse utan gräns, för att känna sig så pass
lugn att han kan tänka klart och handla klokt. I
hela socknen vet han ingen, till hvilken Ida kunnat
vända sig i sin nöd — undantagandes inspektörens.
Och det är till sin gamla fiende han nu är på väg
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med de allra välvilligaste och tacksammaste känslor
för den hjälp de naturligtvis gifvit henne.

Medan han åker den långa vägen till kyrkbyn,
går det upp för honom att Ida måst utstå förfärliga
kval för att ha kunnat tillryggalägga den i det tillstånd,
hvari han såg henne i går. Och ju mera klart han inser
hennes lidanden och mod och viljekraft, desto varmare
kväller en stor och varm, allt behärskande känsla fram
under hjärtat på honom. Han tänker sig ögonblicket
då han skall finna henne och trycka henne till sig med
hela sin nyvakna, mogna kärlek, men i det samma
kommer en förfärlig syn och stör hela hans glädje:

Han ser Ida utsträckt på ett halmbodgolf, stel
och styf och liflös, med förvridna drag, och nära
henne ett litet bylte, som lefver . . .

Hästen fär smaka pisk, så den i fullt galopp rusar
uppför backarna, och på långt mindre än den regle-
menterade timmen är unge husbond framme i skogs-
brynet, där man har utsikt öfver bygden och kyrkan
reser sitt branta tak på endast tio minuters afstånd.
Unge husbond vet icke riktigt hvar inspektörens bo,
men ropar an en liten flicka, som utpekar huset.
Det ligger i ena kanten af byn, där markerna taga
vid, och unge husbond svänger in på den lilla gården
med en sådan fart, att han hardt när kört omkull i
kröken.

Inspektören står själf på gården och ser med stor

förvåning på unge husbonds ankomst. Denne hoppar
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ner från sin kärra och räcker brådskande inspektören
sin hand.

»Är Ida här hos er?» frågar han tvärt.

»Ne-ej...!» svarar inspektören undrande.
»Och ni har inte sett till henne heller?»
»Ne-ej!»
Unge husbond blir helt blek vid underrättelsen

och stammar någonting, som inspektören ej kan för-
stå. Sedan tager han honom hastigt vid handleden
och frågar:

»Kan jag få tala med er ett ögonblick?»
De gå in, och under det ögonblicket hinner han

säga inspektören så mycket, att de båda makarna
i allra bästa förstånd med sin gamle fiende komma
ut igen och gifva sig med alla tecken på brådska att

söka först i den lilla gårdens uthuslängor och sedan
utanför på markerna. De ha slagit sina kloka hufvu-
den ihop och kommit till alldeles samma resultat
som unge husbond:

Då Ida icke fanns på Monola, så finns hon här.
Närmandet mellan unge husbond och inspek-

törens har gått som af sig själft. Inspektören har
gett sin hustru en mycket betydelsefull blick, hän-
förande sig till någonting, som de förut talat om,
och den blicken har genast gjort henne mycket vän-

lig och deltagande mot unge husbond. Hans ångest
och oro ha gjort resten. Inspektörens kunna icke
se så mycket lidande utan att röras, deras gamla
groll är som bortblåst, de höra med spänd uppmärk-
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samhet på unge husbonds berättelse om det, som
skett, och de tveka icke ett ögonblick om sin plikt
att stå honom bi så mycket det står i deras makt.

Efter mer än en timmes sökande återvända de
hem utan Ida. Unge husbond är så utom sig, att

inspektören sätter sig upp med honom i hans kärra
för att under återvägen till Monola tala förstånd med
honom, efter nu händelserna själfva omvändt deras
forna fiende, så att han kommit till dem för att få
hjälp och tröst och deltagande; — och det skulle han
få hos dem! Ingen hade i sådana ärenden gått ohulp-
en ifrån inspektörens.

Under det kärran hoppar och gungar på sina
fjädrar i vägens gropar, för inspektören ett så väl-
görande, deltagande och lugnande språk, att unge
husbond slutligen vänder sig till honom och säger:

»Nog är ni allt bra hygglig och vänlig mot mig.
Ni har visst längesedan glömt att jag kanske inte all-
tid varit lika vänlig mot er. . .»

»Visst har också ni alltid varit vänlig mot oss,»
säger inspektören med sådan öfvertygelse som om
han aldrig tänkt någonting annat.

»Nej, det har jag visst inte varit. . .»

»Seså, — tänk inte nu på fjolgammal snö! Det
är ju allt förbi, om det någonsin varit någonting .. .»

Därpå börja de tala om Ida, och unge husbond
blir sä vekt stämd och så meddelsam, att han om-
talar alla sina sorger och slutar med en anhållan att

Ida skall få flytta med barnet till inspektörens, om
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de bara finna mor och barn vid lif ännu. Han be-
rättar om huru omedgörlig och hård hans mor är i
denna sak och försäkrar att han omöjligt kan föra
Ida till Monola.

»Ja, då finns det väl inte annan råd, än att hon
kommer till oss,» säger inspektören enkelt. »Jag vill
visst inte göra er mor emot, men i denna sak är det
en kristens plikt att öfva barmhärtighet utan hänsyn
till andras dom ...»

»Och så måste jag väl se mig om efter en egen
lägenhet, för mor vill inte bo under samma tak med
Ida,» tillägger unge husbond efter en tankfull paus.

Inspektören ser ett ögonblick mycket uppmärk-
samt på honom och förblir tyst. Det är som fick
han en plötslig ingifvelse, hans ögon blinka till och
han ämnar säga någonting, men först om en liten
stund säger han försiktigt:

»Nå det må jag säga var en kinkig sak!... I
alla fall — månne hon inte ska låta tala med sig?»

»Nej, det tror jag inte. Och det vill jag inte
heller göra.»

»Jaså ... nå ja . . . jag vet nog en lägenhet, som
passar för herr Harvanen, om det gäller...»

Unge husbond är för upptagen af sina tankar på
Ida, för att inspektörens meddelande skulle leda dem
i en annan riktning, han svarar ingenting, men börjar
se sig omkring vid vägen, sedan de passerat skogen
och kommit ut på de odlade bygderna kring Monola.
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»Tänk om Ida tröttnat på vägen till er och sökt
skydd, där hon kunnat få det närmast?...» fram-
kastar han.

»Ja, det är mycket möjligt,» medgifver inspek-
tören.

»Vi måste höra åt i gårdarna . ..»

»Men blir det inte att blanda för många personer
i saken?» invänder inspektören.

»Ånej, — de få nog alla höra om det ändå . .

I den första gården vet man ingenting om Ida,
men när de nalkas den andra, kommer en barhufvad
kvinna utspringande och tycks ha någonting mycket
viktigt på hjärtat. Unge husbond blir helt upprörd
och ropar till henne, fattad af en aning:

»Är Ida här hos er?»
»Hon ligger där inne i stugan med sitt barn!

Gårdens karlar funno henne i halmboden för några
timmar sen ...»

»Lefver hon?» frågar unge husbond och svänger
in på gården så nära kvinnan, att han håller på att

köra öfver henne. Hon springer snabbt åt sidan och
ropar till svar:

»Visst lefver hon... och barnet också!»
Det nästa ögonblicket står unge husbond vid en

säng inne i den rymliga stugan. Där ligger Ida
och håller ett bylte till sitt bröst.

»Där är du ju ändtligen!» utropar unge husbond
och1 blir stående nästan flat. Han vågar eller täcks



244

icke närma sig henne som han har lust, han generas
af hemmansfolket, som rundt omkring gapar på honom,
och han är mycket handfallen och brydd och ängslig
på en gång.

»Här är jag, Aakusti,» svarar Ida och räcker ut

sin hand emot honom. »Tack för du har velat taga
reda på mig!»

Då glömmer unge husbond de kringstående, kom-
mer fram till bädden, böjer sig öfver Ida och möter
hennes förskrämda och oroliga blick, som bönfaller
tyst och innerligt.

»Hvarför har du gjort mig så mycket oro och
sorg, Ida?»

»Förlåt mig .. . förlåt! Jag kunde inte annat...!
Var inte ledsen på mig...!» hviskar hon.

»Är du mycket sjuk?» frågar han.
Ida skakar på hufvudet och bjuder till att le, men

löjet blir förkrympt och sorgset.

»Och barnet...?» frågar unge husbond.
»Det är en pojke.. .!» svarar hon.
»Lefver han?»
»Det gör han visst, men han sofver nu . ..»

»Det är allt hvad unge husbond har att säga Ida
i första hästen. Han reser sig upp helt förvirrad,
känner med sig att han spelar en mycket underlig
rol och vet icke hvad han skall taga sig till. Då
kommer inspektören fram och säger hviskande:

»Skulle det inte vara bäst att försöka få henne
härifrån med detsamma?»
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»Det skulle det väl vara . . .»

»Månne hon är stark nog att orka åka till
oss . ..?»

»Det ska jag fråga henne . .

När unge husbond framställer inspektörens fråga
till Ida, få hennes ögon lif, hon reser sig hälft upp
i sängen, fattar om unge husbonds hand och utbrister
varmt :

»Hvad ni äro goda mot mig! Visst orkar jag
åka ... det är inte farligt med mig...»

Sedan får hon syn på inspektören och nickar
till honom blygt och förvirradt, rodnar och gömmer
ansiktet i händerna.

Unge husbond tackar hemmansfolket för den
hjälp de gifvit Ida, men säger icke ett ord till för-
klaring, hvilket också är onödigt, ty alla begripa så
godt hvad här är frågan om. Han sänder ett bud
till Monola att Ida är funnen, och sedan bära inspek-
tören och han modern och barnet ut i den väntande
kärran.

De åka tillbaka till kyrkbyn fot för fot, för att

kärran icke skall stöta i groparna, unge husbond sitter
bredvid Ida och håller om henne, medan inspektören
sitter i hans knä och kuskar.

Under vägen byta de icke många ord och ha
icke heller någon anledning till det. Ida har dragit
sin duk ned öfver ögonen och svarar lugnande med
svag röst på unge husbonds då och då framställda
frågor. Inspektören kastar emellanåt en medlidsam
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blick på de tre »barnen», af hvilka det yngsta ger
sin tillvaro till känna med ett litet ljud, som knappast
kan få värdighet af skrik.

Unge husbond har emellertid fått veta att Ida i
natt gått ut, för att ej reta värdinnan pä Monola
genom skammen att föda barnet under hennes tak.
Hon hade icke riktigt klart för sig hvart hon ville
gå, hon gick bara vägen fram och hann just till den
gården, där de funnit henne, då hon måste stanna.

Hon sökte sig en skyddad vrå i halmboden och födde
barnet där, — det kunde vara på morgonsidan, för
hon mindes att det blef gryning icke så långt
därefter. Sedan funno henne gårdens karlar; hon
visste icke riktigt huru lång tid hon tillbringat i
halmboden. Hon hade icke frusit mycket, men för-
skräckligt hade det varit, och aldrig trodde hon hon
skulle öfverlefva den stunden.

De komma fram till inspektörens, och Ida stam-

mar fram sitt tack för deras omsorger och vänlighet
att vilja taga sig an henne. Det var mycket mer än
hon förtjänade, och egentligen hade hon under långa
tider allra varmast önskat att just detta skulle hända
henne, men hon hade aldrig vågat tro på så mycket
deltagande och öfverseende från inspektörens.

Ida och barnet bringas till ro, och unge husbond
blir ensam med inspektörens.

På hans förväntansfullhet och spänning vid sö-
kandet efter Ida, faller den nyktra verkligheten en
smula besvärande öfver honom. Han känner sig så
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märkvärdigt ynklig och barnslig och enfaldig, och
fast han är nöjd med sitt handlingssätt i det hela
taget, så fruktar han att han gjort sig löjlig och för-
lorat sin manliga värdighet både inför inspektörens
och hemmansfolket. Hans varma, förtroendefulla och
tacksamma stämning mot de förra försvinner mer och
mer, och han känner sig inblandad i någonting ned-
sättande och fult. Icke ens hans kärlek till Ida för-
mår fråntaga honom det besvärande medvetandet.

Han byter några alldagliga talesätt med inspek-
törens, tackar dem, lofvar komma igen och ber dem
skänka Ida all vård, som hon behöfver. Sedan åker
han ensam hem till Monola, och han blir just icke
gladare under vägen. När han kommer fram, känner
han sig icke vuxen ett möte med modern. Han går
in i sitt rum utan att deltaga i aftonmåltiden med
henne. Han vill sofva på saken innan han talar
om den.

Men under den första veckan efter den stora hän-
delsen tala mor och son icke ett ord om den. Hon
låtsar som om ingenting alls händt, och han är lika
god som hon.

Hvarje dag åker unge husbond till kyrkbyn, och för
hvarje dag ser han Ida kryare och raskare komma
emot sig med den lille. Hans faderskärlek till denne
är af en mycket komplicerad art, än är han stolt
öfver honom, än skäms han. Han granskar honom
med en viss vördnad, men han blir alls inte glad
öfver ungen. Tvärtom, — den har fört honom in i
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så konstiga omständigheter att han ofta önskar honom
för pepparn i våld. Särdeles när han ser Monola-
folkets småleende, menande miner och hör inspek-
torskans vaggvisor. Inspektörens ha själfva inga barn,
och därför får den lille främlingen inspektorskans hela
sparda modersömhet.

Unge husbond tycker ofta att han kommit in i
barnkammaren på nytt och blifvit beroende både af
mor och inspektorskan och Ida och inspektören. Det
myckna fruntimmersväldet blir honom outhärdligt,
han måste snart göra slag i saken och klarera sin
och Idas framtid med eller mot moderns vilja.

Då frågar honom inspektören en dag huru han
tänker ställa för framtiden.

»Ja! Giftermål och krångel med mor, det är
hvad det blir!» svarar han kort.

»Blir det således inte någonting af er tanke på
en ny lägenhet?» frågar inspektören.

»Det vet jag inte riktigt, — jag ska ändå först för-
söka tala förnuft med mor,» svarar han.

»Men om hon inte går in på att erkänna Ida,»
säger inspektören eftertänksamt, »så vet jag nog en
god lägenhet i grannsocknen, som står till salu, och
som skulle passa för er . . .»

»Jaså,» svarar unge husbond förströdt.
»Jo, det är så att konkursförvaltningen på Immola

gård i grannsocknen, — unge husbond vet ju, den
gården som ägaren måste sälja för sina björnars skull t
— jo, att konkursförvaltningen där är färdig att sälja
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lägenheten för underpris. Halfva köpesumman kon-
tant vid tillträdet, andra hälften på tio års amorte-

ring! Det är villkor, dem hvem som helst kan
antaga, som bara har att slå den första halfva köpe-
summan i bordet, och det har unge husbond nog,
och mera därtill...»

Unge husbond har i början lyssnat bara med ett
hälft öra till inspektörens förslag, men snart blir han
intresserad och frågar ut inspektören angående Immola
egendom. Inspektören har förträfflig reda på gården,
han vet huru mycket den är värd och för hvilket
pris den säljes, han vet huru mycket den afkastat
och huru mycket den kan afkasta med god skötsel.
Hufvudsumman är att Immola är en stor och god
egendom, som står att köpas till spottpris på grund
af de många borgenärernas önskan att bli af med den.

»Det är inte långt ifrån att jag själf har haft
planer på Immola,» afslutar inspektören, »men hvar-
ifrån ska jag väl taga halfva köpeskillingen kontant?
Fick jag bara borgen för den, så skulle jag inte tveka
en minut på att köpa egendomen sådan den går och
står. Men det får jag inte, och inte heller arrendera
de ut den åt mig; — de ska, förstås, ha så mycket
kontanta pengar strax, som de bara kunna få under
de här dåliga tiderna, och därför går den väl snart

under klubban på auktion, om ingen köpare anmäler
sig.»

Unge husbond har blifvit fundersam och inspek-
tören ser att han kalkylerar. Om en stund tittar
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han intresserad upp och frågar, ganska naivt för en
arftagare:

»Tror inspektören då att mitt arf förslår till
halfva köpesumman? Jag tror inte det.»

»Hvad nu då?» säger inspektören förvånad, »all-
tid har gamle Harvanen lämnat två hundra tusen efter
sig utom Monola, och däraf är hälften ert. Det bör
väl förslå, vet jag ...»

»Jaså, — tror inspektören att det finns så mycket
kontant? Mor har aldrig nämnt några summor för
mig, därför vet jag ingenting bestämdt.»

»Monolavärdinnan har en gång för länge sedan
sagt mig att det blifvit sä mycket kontant efter gamle
Harvanen, att hon kunnat köpa två sådana egendomar
som Monola med det. Nu kostade Monola sjuttio
tusen, alltså bör hon ha fått minst hundrafyrtio tusen

kontant i bankpapper. Det var ju just bankpapper,
som gamle Harvanen köpte under de goda penning-
tiderna, och de papperen ha sedan dess både gifvit
ränta och vuxit i värde. Så nog finns köpe-
summan alltid i värdinnans byrå, och snart har herr
Harvanen den i händerna, om ni bara vi11...!»

Unge husbond blir allt mer fundersam. Inspek-
törens plan är någonting att fundera på! Tänk bara,
att på en gång bli myndig och få sig sin egen, stora

herrgård, och lefva där som han vill, utan moderns
inblandning!

Det bekymrar honom visserligen icke så litet att

modern med all säkerhet skall sätta all sin myndighet
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och allt sitt inflytande in på att förmå honom afstå
från planen, men på samma gång känner han
att just det motståndet kommer att gifva honom
dubbla krafter. Det har alltid varit så, att motståndet
retat honom och gifvit honom beslutsamhet och ut-

hållighet. Till exempel det här med Ida! Om modern
varit med om deras giftermål genast från början, så
hade han bestämdt icke drifvit det så långt som nu.
Och det var bara för att Hankala Manda kom och
erbjöd sig åt honom, som han icke ville ha henne.

Detta resonnemang känner unge husbond mera
än han tänker det. Han känner sin energi växa, när

han ej har utsikt att få sin vilja fram, och han har
känt just detta under de senaste svåra tiderna för Idas
skull. Ty det var ju barnsligt att afstå från någonting,
för hvilket han redan utstått så mycket. ..!

På samma sätt skall det gä med det nva egen-

domsköpet, om han bara blir riktigt varm för det.
Och han är redan varm för det. Han känner de nya
föreställningarna, som inspektören framlockat, leka
sig i hågen, han tänker sig redan gå som egen herre
på det stora Immola, och han föreställer sig Ida som
värdinna där . . .

Sedan Ida nu är alldeles återställd — och hon
har egentligen alls icke varit sjuk — är det fullkom-
ligt meningslöst att låta henne tillbringa sin tid hos
inspektörens, där hon icke har något arbete och där
hon begynner få ledsamt. Lika barnsligt är det af
honom, att alla dagar åka den långa milen till kyrk-
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byn för att tala några intetsägande ord med Ida och
bygga luftslott om Immola med inspektören.

Det måste göras slag i saken, och det snart. Han
blir annars en visa i folkets mun, och han är långt
ifrån nöjd med Idas och sin ställning. Dessutom
måste barnet döpas, och i och med den akten er-
känner han sig inför lagen och kyrkan som dess far.
Men det bör ske under bättre och värdigare villkor
än här i det främmande huset.

Han rädför sig ännu en gång med inspektören,
gör med honom en resa till Immola, återkommer
alldeles förtjust därifrån och beslutar förklara sig myn-
dig inför sin mor två veckor innan han verkligen
blifvit det.



XVIII.

ela bygden är intresserad af unge husbonds och
Idas sak som hade det varit dess egen. Det
finns ingen fullvuxen person, som ej tager

parti för eller mot de unga, och det finns icke heller
en vrå i socknen, dit icke ryktet om unge husbonds
och Idas kärlek och olycka hunnit.

Man tager deras kärlekshistoria alls icke roman-
tiskt, tvärtom, man väger skälen högst praktiskt för
eller mot giftermålet. Och man är alls inte ömsint
i sina omdömen, än mindre är man finkänslig.

»Det var en satan till flicka!» säger vuxet man-
folk och klipper slugt med ögonen.

»Nog är det både synd och skam att sådant ska
hända inom vår socken,» säga de gifta gårdsvärdin-
norna och himla sig.

Men ett sådant allmänt intresse från alla håll,
som unge husbond och Ida förstått fästa vid sig, har
knappast tidigare kommit någon enskild person till
del. Man har spart sitt intresse för pastorsval och
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frostnätter, men när ingendera inträffat under de
senast förflutna åren, släpper man det nu lös på
Monolaborna.

Monolavärdinnan känner det intresset i luften
och visar sig icke ute i socknen. Hon har sina egna
tankar om sin son och Ida, yttrar dem till ingen,
och väntar bara att få visa dem hvad det vill säga
att draga skam och förtal öfver hennes hus.

Naturligtvis får Ida lejonparten af de onda tun-

gornas omsorger. Ty hon saknar ingalunda afunds-
män, det vill säga afundsamma kvinnor, som finna
hennes ryktbarhet fullkomligt oförtjänt och unge hus-
bonds tillgifvenhet för henne formligen brottslig. Det
finns andra än Hankala Manda, som omöjligt kunna
smälta att en obetydlig piga vågar så högt spel med
en af socknens rikaste arftagare.

Bland dem är en ladugårdspiga på Monola. Hon
har aldrig kunnat tåla Ida, emedan Ida gifvit sig sken
af att höra till husbondfolket, fast hon egentligen
var en af hjonen, rätt och slätt. Och hon samlar
all sin afund och berättigade, sedliga harm, knyter
sin nyaste silkesduk stramt om hufvudet och anmäler
sig till enskildt samtal med värdinnan en söndags-
morgon, då man skall göra Guds gärningar, ransaka
sitt hjärta och lätta sitt samvete.

Värdinnan tager tämligen onådigt emot henne
och låtsar som kom hon i hushållsangelägenheter,
fäst pigan gör sitt bästa i att fint och klokt inleda
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sitt ärende. Ändtligen sviker pigans tillkämpade lugn
henne, och skvallersjukan tager ut sin rätt.

»Jag kommer egentligen till värdinnan för att

säga att jag så innerligt deltar i värdinnans sorg öfver
Ida och unge husbond ...»

»Hvad rör den dig?» afbryter värdinnan kärft.
»Nej, nej .. . inte rör den ju mig

.. . men jag
tänkte ändå ...»

»Hvad tänkte du? Säg rent ut!»
»Jag tänkte att värdinnan kunde vara tjänt med

de upplysningar jag har att lämna om Ida, för jag
har noga gifvit akt på henne sedan länge, och jag
vet ett och annat om henne ...»

Värdinnan kastar en pröfvande blick på flickan
och försöker sluta sig till om hon kan ha något så
viktigt att meddela, att det lönar sig frångå hus-
modersvärdigheten och gifva lastarenom rum. Ladu-
gårdspigan är nära att spricka af sina hemligheter,
hennes högröda kinder skina af meddelsamhetslust
och hennes ögon fråga oroligt om lof för tungan att

få ladda ur sig. Hon ser enfaldig ut som ett barn,
men det stämmer värdinnan till hennes fördel, ty
»af barns och spenabarns mun skall du förnimma
sanningen!» står det i bibeln.

Hon ger med en obetydlig nick flickan en tyst
tillåtelse att tala, viss om att hon ej löper någon
fara att bli oförskämdt och jämlikt bemött af denna
lolla, äfven om hon lät henne ro fram med det hon
hade på hjärtat.
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»Jo, det är så. ..» tager pigan ifrigt fatt, »det
är så, att jag tror att det alls inte är unge husbonds
barn, utan doktorns, som var här i våras. För jag
har sett doktorn taga henne om hakan inne i salen
och klappa henne, och det är så sant som jag här
står!» försäkrar hon i rättmätig förtrytelse, med upp-
spärrade ögon och en bekräftande knix på sitt ski-
nande, runda barnhufvud.

Värdinnan kan knappast hålla sig för att draga
en smula på smilbandet, ty det är så längesedan hon
senast sett eller hört någonting roligt. Men hennes
röst är mycket allvarlig, när hon säger:

»Kan du vittna om det inför domstol, om det
gäller?»

»Så sant Gud och min frälsare lefver!» försäkrar
pigan högtidligt.

»Nå, det är bra! Det kommer kanske i fråga.»
»Och så vet jag att Ida är full af beräkningar

och bedräglighet, och att hon bara lockat unge hus-
bond i fällan, för att han är så ung och oskyldig
ännu. Det är bara tillställningar af henne alltihop,
ska jag säga.»

»Har du ingenting vidare, som du sett, att med-
dela?» frågar värdinnan afklippande. Hon vet för
väl att ger hon en smula vika för sin nyfikenhet
och börjar lyssna med större intresse till pigans prat,
så blir det aldrig slut. Och lika väl vet hon att hon
därigenom förlorar i respekt hos gårdsfolket och ger
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dem tillfälle att tränga sig in i hennes heligaste an-
gelägenheter: sitt förhållande till sonen.

»Har du ingenting vidare sett?» upprepar hon
sin fråga, när ladugårdspigan väljer ord en stund
för att riktigt med eftertryck slopa Ida.

»Ja. . . inte har jag med egna ögon sett det,
men jag har hört, och jag vet, och jag kan gissa . . .»

»Det kan du låta vara. Jag vill bara ha reda på
hvad du sett, förstår du?»

»Ja, nog förstår jag.»
»Nå? Och det är ingenting vidare?»
»Jo, nog är det mycket till. . . men jag vet inte

0m...»

»Ja, nå ... men har du inte sett det med egna
ögon och hört det med egna öron, så kan du gå och
tala om det för de andra pigorna. Jag har annat

att tänka på på Guds hvilodag än lyssna till ditt
prat.»

»Nog är det väl som värdinnan säger ...» svarar
ladugårdspigan snopen.

»Men jag kommer ihåg hvad du berättat, om det
blir domstolssak,» afslutar värdinnan.

»Jag ska visst vittna till förmån för unge husbond
och hans mor, jag . . .»

»Det är bra. . . det är bra!»
Värdinnan tager till sin andaktsbok och ladugårds-

pigan finner sig ytterst snöpligt affärdad. Hon gör
ännu ett försök att fängsla värdinnans uppmärksamhet,

Tavaststjerna. 17
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harklar och hostar menande, men värdinnan ser icke
upp. Då kastar hon en hjälpsökande blick rundt
kring rummet, finner intet understöd af de tomma

väggarna och går långsamt ut med en djup suck
öfver värdinnans oförstånd att inte vilja höra på allt
det viktiga, hon gissat sig till.

En dag vid middagsbordet — det är dagen efter
ladugårdspigans vittnesmål, — säger unge husbond
till sin mor:

»I dag måste jag afgöra allt möjligt med dig,
mor!»

»Ja, — det är väl på tiden,» svarar hon.
»Huru stort är mitt arf efter far i kontanta

pengar?»
Modern ser litet förvånad på sin son. Den in-

ledningen har hon icke väntat.
»Nog är det stort nog för att du inte ska behöfva

svälta, om du lefver förnuftigt.. .!»

»Ja, — men huru stort?»

»Det vet jag inte så noga.»
»Kunde vi inte taga reda på det i dag?»
»Det är väl inte sådan brådska. Jag är dig inte

räkenskap skyldig innan du blir myndig.»
»Men det blir jag om två veckor, och då gör det

ju dig detsamma om jag får veta det-i dag eller lite
längre fram.»

»Hvad ska du veta det för så noga?»
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»Det är för mina framtidsplaner,» svarar unge
.husbond lugnt och känner sig växa i styrka.

»Jaså! Och hvad tänker du på då?»
»Jag har .många planer, efter du inte vill gå in

på att bo under samma tak med Ida —»

»Jag kan tro det,» förmodar modern lika lugnt.
»Och därför vill jag veta huru mycket jag har

att fä efter far. Och veta det noga.»
»Ser man på bara! Kycklingen har lärt gala!»
»Jag har kunnat gala länge, fast jag inte brytt

mig om att skryta med det för min mor.»
»Kan så vara . . .!»

»Nå — ska vi gå och taga reda på huru mycket
det är?» frågar unge husbond djärft och ser upp.

»Nej!» svarar modern.
De se stint på hvarandra ett ögonblick. Spän-

ningen är så stark, att det darrar i unge husbonds
ögonlock, och han håller händerna under bordet, för
att modern icke skall märka att de skaka. Värd-
innan förblir alldeles lugn, hennes blick har ej burit
ett spår af hetsighet, hon har bara med den visat sin
son att kan han gala, så faller hon icke det minsta
ur rollen för den skull.

Efter en liten paus återtager sonen lugnare:
»Hvad tjänar det till att du nekar, mor?»
»Jag vill visa att jag inte ger vika för dina ga-

lenskaper.»
»Men du får mig aldrig ifrån det, du kallar ga-

lenskap, — det kan du vara viss om.»
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»Det få vi sen se!
»Hvad menar du?»
»Ingenting... ingenting!» svarar modern med

starkt understruken, hånfull bekymmerslöshet och
stirrar mycket likgiltigt ut i luften framför sig.

»Du ska inte bry dig om att krångla mer med
Ida och mig, — det tjänar ändå till ingenting!»

»Vi få se . . . vi få se!» orakelsvarar hon.
»Har du något nytt i sinnet mot oss?»
»Nej.»
»Hvarför ger du inte med dig då? Åtminstone

så mycket, som min rätt fordrar?»
»Jag tänker du tids nog får veta det. ..»

»Hvad har du gjort, mor?»
»Ingenting särdeles! Jag har bara skrifvit till

Idas barns far, och jag tror att han ska vara villig
att erkänna sitt fel och inte låta skulden falla på dig,
min stackars pojke.»

»Har du skrifvit till doktorn?» utbrister unge
husbond och stiger upp i hettan. »Hvarför har du
gjort det? Hvarför blandar du in hela världen i den
här ledsamma historien? Likasom den inte skulle
vara nog känd redan!»

»Rätt ska vara rätt här i världen, ser du! Jag
ger mig inte innan vi ha saken klar, och det blir
den, när doktorn svarar. Eller kanske kommer han
själf hit och gör sin bekännelse, för annars sänder
jag stämning på honom.»

»Du är ju alldeles galen, mor! Jag vet ju .. .»
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»Du vet ingenting, ska jag säga dig!» af-
bryter modern honom med plötslig otålighet och gör
min af att resa sig och gå.

»Efter du är alldeles omöjlig i dag, så lönar det
väl inte mödan att tala med dig...» säger sonen helt
fogligt utan att vilja hindra henne gå.

»Nej, i den här saken kommer du ingen vart

med mig, så mycket är säkert!»
Modern har stigit upp och går in till sig, utan

att så mycket som se sig om i dörren.
»Ja, — hvad hjälper här väl annat, än att jag

skickar inspektören på henne!» suckar unge husbond.
Om en stund är han på väg till kyrkbyn, och efter
två timmar är han tillbaka med inspektören.

Det väcker ett visst uppseende på Monola, när
inspektören kommer dit i unge husbonds sällskap.
Man vet mycket väl att de två äro försonade och att

Ida har funnit skydd hos inspektörens, men därför
förvånar man sig ända mer öfver att han uppsöker
värdinnan. Dock — inspektören är en man, som
man måste högakta, och det styrker mången i deras
tro på Idas goda sak, när man vet att inspektören
så att säga tagit sig an den. Men att han vågar upp-
söka värdinnan nu, det tyder nästan nog på att Idas
sak är den utom allt tvifvel rätta och att värdinnan
snart kommer att gifva med sig. Det måste vara
bevekande skäl, som inspektören har till sitt hand-
lingssätt, och på Monola börjar opinionen allt mer
luta öfver på Idas sida, ty den har aldrig varit riktigt
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starkt emot henne hos andra än värdinnan själf och
ladugårdspigan.

Inspektören stiger ur kärran och hälsar bekant
och vänligt med ett ärligt handslag på drängen, som
kommer för att taga hästen om hand. Sedan går
han in, följd af unge husbond, men värdinnan kom-
mer ej emot dem. Icke heller ger hon med något
tecken till känna att hon vet af inspektörens besök.
Hon förblir osynlig.

Efter ett kort rådslag med unge husbond, styr
inspektören sina steg till hennes sängkammare, där
hon naturligtvis måste hålla till, efter hon ej visar
sig. Han stannar tveksam framför dörren och vet ej
om han skall knacka på eller gå in utan vidare.
Ändtligen beslutar han sig för att ropa på henne
genom dörren:

»Kan man få tala vid värdinnan ett ögonblick?»
frågar han med förbindlig stämma.

»Hvem är det, som söker mig?» hörs det inifrån
rummet.

»Det är er gamla inspektor, fru Harvanen!»
»Jaså, är det det!» hörs det med en blidare

nyans.

»Får jag komma in?»
»Stig på bara! Jag är inte riktigt frisk, och jag

håller mig därför i mitt rum.»
Inspektören har trädt in under den senaste satsen

och ser värdinnan halfligga på sin soffa, därifrån hon
nickar till honom och räcker honom sin hand.
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»Förlåt att jag inte stiger upp och hälsar på er,

men jag är inte riktigt frisk i dag,» upprepar hon.
»Ni ska inte besvära er för min skull! Dess-

utom kommer jag i ett ärende, som bäst kan af-
handlas här inne hos er utan a-ndra lyssnande öron.»

»Hvad kan det vara för ett ärende?»

»Nog gissar väl värdinnan det, tänker jag. Jaså,
inte? Nå, —då måste jag väl säga det öppet och
ärligt. Jag kommer för att försöka ställa till rätta det
där. . . det där mellan unge husbond och värdinnan,
ni vet!»

»Det är fåfäng möda af er, om han inte alldeles
ändrat tankar,» svarar värdinnan bestämdt och reser
sig i soffan som för att försvara sig.

Inspektören ångrar ett ögonblick att han icke
gjort sin inledning försiktigare, men godtgör sitt
fel genast. Han sätter sig på en stol, nära värdinnan,
ser på henne välvilligt och säger leende:

»Jag kommer visst inte för att reta er, och om
ni vill så ska vi inte alls tala om de unga. De unga
äro alltid galna, ,det veta vi. Nej, det är en annan
sak, som i samband med detta tränger sig in i mina
tankar ...» Inspektören ser mycket fundersamt fram-
för sig.

»Hvad kan det vara, ni har på hjärtat?» frågar
värdinnan helt intresserad, ty hon är icke så sjuk,
att hennes nyfikenhet domnat.
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»Det är en praktisk plan, som kanske faller sig
läglig för er just nu, under edra bekymmer...»

»Hvad kan det vara för en plan . . . ?»

»J0... se, jag tänker... jag tror... att unge
husbond inte heller kommer att gifva med sig i den
här ledsamma saken, för jag har sett huru styft han
håller på Ida... ja, ja, den kärleken! Nå, —om
han nu gör allvar af sitt... af sin dårskap,» ändrar
inspektören försiktigt, »— om han nu gör allvar af
sin dårskap, så måste väl värdinnan se till att hem-
lifvet här på Monola inte blir odrägligt. ..! Och det
är ju lätt gjordt, när unge husbond har pengar pä
kistbottnen och inte är bunden här på gården af sin
fattigdom ...»

»Jaså — inspektören menar att han ...»

»Ja, jag tänker både på er och på honom,» af-
bryter inspektören höfviskt; »jag förstår att ni inte
kan bli nöjd om de unga flytta in på Mönola... ja,
ja, det är klan! Människor äro vi ju alla, och vi
tåla inte allt möjligt, det är klart! Och nu hade jag
ett förslag till er, som skulle göra att ni undgår alla
obehag och på samma gång gör en utmärkt affär.
Det är ett tillfälle, som inte bjuds alla dagar, och
som ni just nu, — tycker jag, — borde fundera
på...»

»Och hvad är det för ett tillfälle?»
»Jo, — konkursförvaltningen på Immola säljer

gården för underpris mot endast halfva värdets in-
betalning, — resten får betalas med tiden!» säger
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inspektören med ett uttryck af vederhäftig förståsig-
påare och god rådgifvare.

»Herre Gud! Ni tänker väl inte locka pojken
in på så stora affärer!» utbrister värdinnan för-
skräckt.

»Ingalunda! Naturligtvis inte! Men jag talar
om för hans förnuftiga mor, att där finns ett utmärkt
tillfälle till en god affär, på samma gång som ni genom
köpet kunde spara er alla obehag om unge husbond
gör allvar af sin egenvilja med Ida, och det tror jag
han gör ...»

»Säg mig,» afbryter värdinnan plötsligt, »hvarför
har ni gjort mig sorgen att antaga er den förlupna
flickan och hennes sak?»

Inspektören har hela tiden väntat frågan och är

fullkomligt beredd på den.
»Min goda värdinna,» svarar han med en talande

böjning på hufvudet och med sitt vackraste tonfall,
»man får inte vara hjärtlös emot dem, som råkat i
olycka, äfven om olyckan är deras egen skuld. Jag
och min hustru ha lärt oss döma mildt öfver män-
niskornas synder, på det vi ej själfva må varda dömde.
Inte för att vi skulle ha gjort oss skyldiga till någonting
sådant som Ida, — Gud bevare oss! Utan för att

vi lärt känna den stackars flickan här på Monola och
för att vi veta att hon inte är otillgänglig för Her-
rans ord och tröst. Vi ha nog tänkt att värdinnan
icke skulle se oss med blida ögon därefter, men man
måste mera lyda Gud än människor, står det skrifvet.»
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Värdinnan har ett hårdt ord på läpparna, men
när hon ser inspektörens ödmjukhet, sväljer hon ner
det, ser misslynt ut och svarar i stället buttert:

»Det går an för er att döma mildt, som inte ha
någonting med det här att göra.»

»Nog är det väl så,» medgifver inspektören.
Värdinnan tycks alls icke ha hört inspektörens

förslag om Immola, åtminstone ser hon ut som skulle
hon tänka på någonting helt annat. Hon är tyst,
inspektören låter vilseleda sig af hennes tystnad och
börjar på igen, utan alla öfvergångar:

»Immola är en förträfflig egendom, i ganska
godt skick och med ett läge nära järnvägen, som ger
den dubbelt värde ...»

»Nog känner jag till Immola, alltid,» säger värd-
innan tvärt. »Gamle Harvanen spekulerade pä att köpa
gården i tiden, men beslöt sig i stallet för Monola,
för att Immola var för dyrt.»

»Hvad var det de ville ha för Immola den tiden?»
frågar inspektören som i förbifarten.

»Jag minns inte riktigt noga, men alltid var det
två hundra tusen — det är ju den största egendomen
i trakten . . !»

»Nu går den för hundrafemti tusen med inven-
tarier och gröda och allt — det vill säga för sjuttio-
fem tusen kontant! De andra sjuttiofem tusen få
stå inne tills vidare och betalas under tio år framåt,»
upplyser inspektören.
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Värdinnan ser upp på honom med en både
förvånad och intresserad blick, men på samma gång
så, som om han ej talade sanning. Det ligger både
öfverraskning och flera frågor i hennes uppsyn. Men
den förlorar snart sin liflighet, och hon säger lik-
giltigt:

»Det måtte vara skralt bestäldt med Immola,
när det går för underpris. Egendomen är väl in-
tecknad öfver sitt värde och ägarna vilja bli af med
den ...»

»Så skulle man tycka!» svarar inspektören. »Men
jag har tagit noga reda på förhållandena, för jag har
själf tänkt arrendera egendomen, ser ni, och jag vet att

den alls inte är öfverintecknad. Det är bara omstän-
digheterna och de dåliga penningtiderna, som tvinga
konkursförvaltningen att göra sig af med den. De
behöfva sina pengar genast, ser värdinnan, och det
till hvilket pris som helst...»

»Och hvarför arrenderar ni den inte?
»För att de vilja sälja den, säger. jag. . .»

»Och nu menar ni att Immola vore någonting
för unge husbond ... hva?»

»Inte bara för honom, utan för hvar och en,
som har kapital och ögonen öppna att använda det
bra. Det är röfvarpris!»

»Hm . .!» säger värdinnan eftersinnande, anslagen
mot sin vilja. »Det blir så mycket bråk och så stora

utgifter och . . . och jag är en gammal människa, som



268

vill ha ro .. .» tillägger hon så likgiltigt och sansadt
hon det förmår.

»Men unge husbond är ung, han!» säger inspek-
tören.

»Och ni tror han kunde sköta en så stor egen-
dom ... ?»

»Med sin mors och kloka personers bistånd, för-
stås! Han reder sig bra med jordbruket redan; —

hvad ska det inte bli när han blir . . . stadigare,» säger
inspektören, fast han tänkt säga gift.

»Hm!» säger värdinnan igen med ändå större
eftertryck, men ger sig min af att ringakta och öfverse
inspektörens förslag i allra högsta grad.

Inspektören ser alls ej missnöjd ut med det sätt
hvarpå hon mottager det, han har mångårig vana
att underhandla med henne angående jordbruk och
affärer, och han vet att hennes hm! betyder långt
mer än alla öfverseende, anlagda miner. Han vill
icke för denna gång ansätta henne mer än han redan
gjort, han vill låta sitt förslag fatta rot i värdinnans
tankar, och han vattnar ännu en gång öfver den
späda, men lofvande brodden genom att vädja till
hennes fåfänga:

»Se det vore ändå förmer att ha två stora egen-
domar här i trakten, än att bara lyfta räntan på bank-
papper ! De papperen vet inte folk mycket om, men
låt Harvanens bli ägare också till Immola, och jag
vill se hvem som har mest att säga i socknens ange-
lägenheter . . .!
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»Oj, att ni ska skämta så där!-- svarar värdinnan

helt nyter. »Vi äro ju bara bönder, vi!»
Inspektören aktar sig för att förstöra den goda

stämningen med några vidare tillägg. Han stiger
upp, bugar sig till afsked och förklarar att hans ärende
bara var att leda värdinnans uppmärksamhet på Im-
mola, innan någon annan for af med egendomen för
godt pris midt framför näsan på de sölande hem-
sockenborna.

Värdinnan kan inte låta bli att tacka honom för
hans omsorger, slår ännu en gång inför honom bort
alla allvarliga tankar på en så stor handel, men så
snart han gått, börjar hon stöka i sin gulbetsade
björkbyrå, tager fram bankdepositionsbevis och aktier
och försjunker så i grubblerier och kalkyler, att hon
för en lång stund alldeles glömmer att hon är sjuk
och att det är unge husbonds förhatliga giftastankar,
hvilka gifvit första påstötningen till alla de stora

planer, hon ofrivilligt börjar omfatta. Men det gör
hon bara för att det passar så bra i stycket, för
ingenting annat!

Utanför i matsalen väntar unge husbond otåligt
på inspektören.

»Nå?» frågar han, när denne träder ut.

Inspektören ler lugnt i sitt täta rundskägg åt
ungdomens otålighet och låtsar som om han glömt
hvarom frågan varit.

»Får jag ut mitt arf genast?» utvecklar unge hus-
bond sin första fråga.
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»Hå hå, sådan brådska!» säger inspektören och
börjar draga sig till minnes att det egentligen varit i
unge husbonds ärenden han gått till värdinnan. »Lite
tålamod, lite tålamod, så klarnar det nog! Det går
inte att taga Immola med våld, ser ni, — det måste

ske med lampor och klokhet!»
»Men det lofvar godt ändå?»

»Ja — hm! Jag kan ingenting lofva. Men all-
deles omöjligt tror jag inte det är, att unge husbond
kan bli verklig husbonde på Immola.»

När inspektören mot kvällkvisten kommer hem
till sitt och hälsat på sin hustru, gnider han händerna
belåtet och säger i låg och nöjd ton till henne:

»Det ser nog ut som skulle vi kunna göra någon-
ting för den stackars Ida och unge husbond. Jag
spår att han blir ägare till Immola och det inom kort.
Och då. . . ja, då blir jordbruket på Monola utan

ledning igen ...»

»Nog vet jag alltid hvem som kommer och tager
inspektorsplatsen där,» säger hustrun skämtsamt.

»Underliga äro Herrans vägar!» säger inspektören.
»Han hjälper alltid de sina,» tillägger hustrun

fromt och med öfvertygelse.
»När de förstå att hjälpa sig själfva,» tänker in-

spektören tyst, ty han är längesedan van vid att icke
uttala för mycket af det han tänker.



XIX.

||j|m oktor Uddes vackra skaldeåder har icke helt
'*U^ sinat ut, — den visar plötsligen nya källsprång

igen. I hans stora och eleganta skrifbord
finns det särskilda fack för det Sköna och det Sanna.
Facket till höger i det lilla mahogniskäpet på bordet
är helgadt ät det Sköna, och där ser tills vidare be-
dröfligt tomt ut. Några gamla utkast till en »poetisk
behandling» af Ainomyten ur Kalevala, några tillfäl-
lighetsvers vid högtidliga tillfällen, och slutligen en
tryckt, finsk prolog, uppläst på finska teatern den
femtionde årsdagen af Kanteletars utkommande — se
där allt!

I alla fall betecknar den tryckta prologen en
viktig vändpunkt i doktor Uddes poetiska själslif.
som framtida litteraturhistorici nog skola ställa i sin
rätta dager en gång, när de fälla eftervärldens och
historiens dom öfver hans litterära lifsgärning.

Prologen har nämligen gjort en kolossal succés
hos vederbörande, emedan den var skrifven på finska,
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på god akademisk finska, med en förvånande form-
fulländning och kännedom om det finska språkets
skönheter och rikedomar. Och all denna kunskap
hade doktor Udde inhämtat endast genom studier af
den finska folksången och Kalevala, samt genom
några månaders vistelse på landet bland en finsk be-
folkning. En oerhörd begåfning! De äkta, inhemska,
finska musernas bortskämda söndagsbarn!

Bland de af prologen lifligast anslagna fanns en
af den finska saken hänförd, ung registratorsdotter,
som skrifvit på sin fana »yksi kieli, yksi mieli!» —

»ett språk, ett sinnelag!» — och som ville gå i döden
för den saken hvar än hon kom åt att göra det.
Hon hade länge utsatt sig modigt för att klämmas
ihjäl vid högstämda folkfester och sångmöten, hon
hade varit nära att försmäkta af törst och hetta under
milslånga entusiastiska tal, då det varit ett brott att
röra sig annat än till applåder och eläköönrop. Hon
hade slutligen fogat sedlighet och nykterhet till sina
öfriga dygder, emedan det fordrades af en verklig
finsk kvinna att hon också offentligt erkände och
öfvade dem —■ allt för det politiska programmets
skull! Och så vardt hon vorden en finsk kvinna i
sino prydno, som inte tålde det lättaste skämt med
sina allvarliga grundsatser och höga ideal.

Hon kommer emot doktor Udde vid festen efter
teatern, då hans prolog hänryckt menigheten, presen-
terar sig käckt, men nyktert och sedligt, förstås, och
exploderar i entusiasm öfver hans stora talang och
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obegripliga förmåga att blixtsnabbt tillägna sig Kalevala-
hjältarnas språk. Hon har lifliga, bruna ögon, en ut-

präglad fallenhet för dramatisk posering och för vältalig-
het, hon heter Anna Suntio, — förfinskadt efter
faderns namn Sundén, — och hon vill förklara doktor
Udde ingenting mer eller mindre än att hon beundrar
honom utan förbehåll.

Det gör doktor Udde mycket godt att bli be-
undrad, han fogar sig däri med en viss angenäm
beredvillighet och känsla af att det är alldeles som
sig bör, och fast han försäkrar med munnen att han
visst icke gjort något underverk med sina språkstudier,
så motsäga honom hans själftillffedsstäldt blinkande
ögon en liten smula.

Men fröken Suntio lägger beslag på honom för
hela kvällen, hennes patos är outtömlig, och doktorn
blir också uppeldad af hennes eldiga tro, hennes
energiska bruna ögon och hennes rättframma sätt,
som skall vara sä oförfalskadt folkligt.

Hon är ung ännu, yngre än han själf, antager
han, hon bär sitt länga hår i en vacker fläta, men
tycks annars med omsorg undvika att påpeka sitt
kön, hvilket gör att han finner sig mycket obunden
i hennes sällskap. Hon afböjer skrattande hans små,
konventionella kavaljersuppmärksamheter vid serverin-
gen, hon tager själf för sig sin mat och det grund-
ligt, hennes friska tänder blänka så hvita och hennes
uppsyn är så käck, att doktor Udde börjar finna det
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mycket angenämt i hennes sällskap äfven då hennes
beundran för honom tiger en stund.

När doktor Udde kommer hem efter den kvällen
och tänder ljusen på sitt stora, omsorgsfullt städade
skrifbord i sitt vackra rum med draperier af finsk
handslöjd, så känner han det besynnerligt fullt under
sitt hjärta, han sätter sig i sin nya, blankpolerade
skrifstol, som knarrar i gungapparaten, lutar pannan
i handen och börjar drömma vaken.

Det är dock inga formlösa drömmar, det är all-
deles färdiga framtidsvyer: en vacker villa i ett vackert
finskt insjölandskap, en välordnad trädgård däromkring,
en fyllig, kvinnlig varelse med bruna ögon vid hans
sida, som kallar honom sin man, och en annan
längre borta, som kallar honom herr professorn och
som kommer fram och räcker honom ett visitkort
med ett kändt senatorsnamn . . .

Så blir det scenförändring: ett ljust, stort hörn-
rum med utsikt öfver Helsingfors' esplanader, en
myckenhet papper att genomgås på hans bord, en
känsla af ansvar och stolthet öfver en betydande ställ-
ning i samhället, och, sedan ett par händer, som läggas
på hans axlar och en käck, glad röst, som uppmanar
honom till någonting angenämt. . . När han vänder
sig om ser han in i ett par trofasta, beundrande,
bruna ögon, och i det samma blir hans fullhet under
hjärtat så kväfvande att han lutar sig bakut i skrif-
stolen, och då känner han hennes kyss på sina läppar.
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en kyss, som alls inte är så nykter och sedlig, som
hon kanske velat. ...

Då löper hans känsla af fullhet och lycksalighet
i ett nu af med honom, han fattar pennskaftet all-
deles utan att besluta sig för det och hans lycka
tar form otvunget och lätt i flytande vers.. . till
»henne»!

Om en halftimme låser han in i facket för det
Sköna sin andes nyaste barn — en liten ganska
lågande kärleksdikt med nästan snillrika vändningar
om bruna ögon, käcka låter och kyssar i en skrifstol.
Han är nöjd med den, fast den kanske ej motsvarar

hans ideal af fosterländsk diktning, utan endast utgör
en bekännelse af det till njutning trängtande jaget.
Tv så doktor och akademiker han än är, kan också
han trängta till njutning. Därpå går han till sängs
och bjuder till att drömma vidare i samma anda.

Om några dagar har facket för det Sköna mot-

tagit en hel hop små dikter om bruna ögon, käcka
låter, kyssar och landtliga villor i finska insjölandskap.
Allihop på finska, ty det är just det märkvärdiga att

hon inspirerar honom endast på det språket.
Om mindre än en vecka inser doktor Udde att

han är farligt kär, farligare än någonsin förut, ty det
här hindrar honom att arbeta och tänka klart på sina
mångahanda göromål. Efter sin vunna doktorsgrad
är han dubbelt mer indragen i dagens politiska och
sociala lif, hans intressen äro legio och fordringarna
på honom mycket stora, — som sig bör.
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Men han skolkar från sina möten och yttrar sig

smått bakvändt på de sammanträden, han besöker,
han börjar få intresse för nykterhetssaken och har
redan ett par gånger besökt nykterhetsföreningen
Hoppets teaftnar. Där har han träffat Anna Suntio,
följt henne till hennes fars, registratorns dörr, och en
vacker dag klockan mellan ett och två gör han fa-
miljen sin första, högtidliga visit, blir hjärtligt och
vänligt emottagen där, och går bon i ett obeskrifligt
tillstånd af svärmeri för små barn, enkel husmans-
kost, rättframma låter och ärliga sträfvanden till föl
kets bästa.

Under dessa tider af poetisk inspiration och
eggande lycka, får doktor Udde en dag ett bref på
icke alldeles läslig finska, men han lyckas ändå leta
sig till andemeningen i detsamma, och han både
bleknar och rodnar medan han stafvar igenom det.

Monolavärdinnan skrifver och ställer honom till
ansvar för att han förfört hennes svågers dotter Ida och
störtat flickan i olycka. Hon har rymt från Monola.
skrifver värdinnan, födt ett barn i en halmbod och
utgifvit det för unge husbonds, fast det är allmänt
kändt i gården att Ida och doktorn varit mycket goda
vänner under hans vistelse där senaste vårvinter,
hvilket han också själf på sätt och vis medgifvit
genom att sända till Ida ett dyrbart ur med kedja.
Hon föreslår honom nu att i godo komma öfverens
om Idas och barnets underhåll, framför allt erkänna
att barnet är hans, ty både tiden och andra tecken
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utpeka honom med mycken bestämdhet som den
verklige fadern. Hon afslutar brefvet med en hotelse
att instämma honom för häradsrätten i fall han ej
godvilligt åtager sig de förpliktelser, som tillkomma
honom. Hon har graverande vittnen att åberopa
om det gäller, men hon hoppas att doktorn, för
undvikande af uppseende och på grund af sin alltid
bevisade redbara karakter och fina bildning är ange-
lägen om att ordna saken utan rättvisans mellankomst.
såsom det anstår en person i hans ställning.

Brefvet är annars höfligt hållet, och det ser ut

där som vore man på Monola fullt öfvertygad om
doktorns skuld till Idas olycka.

Doktor Udde ögnar ett par gånger igenom det
och tvingar sig att taga alltihop som ett dåligt skämt.
Men det lyckas honom icke. Brefvets otvetydiga
ordalag bränna honom som en förolämpning af allra
värsta slag, och han börjar nästan må illa af en dof,
sjudande vrede öfver folks lumpenhet. Sedan klarnar
det för honom med ens huru illa denna historia faller
öfver honom just nu, när han går i helt andra
tankar om kärleken.

Det bär af i full fart till en god vän, som är
tjänsteman och jurist. Helsingforsisvostschiken får
lägga i dagen sitt förakt för de gående och mötande,

ty doktorn har ropat åt honom att det är brinnande
brådska. Och under är det att de ej bli anhållna af
polisen och sakfällda för öfverdådigt körande.
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Innan de komma fram har doktorn dock hunnit

betänka att han borde vända sig till en praktiserande
jurist, som kan föra hans sak, utan att han själf är

nödgad att blanda sig i den. Och så ropar han en
annan adress åt isvostschiken. Det bär af i vild fart
åt motsatt håll, och om några minuter stannar den
flämtande hästen framför ett advokatkontor.

Doktor Udde betalar och ger drickspengar för
den mördande farten, skyndar in på kontoret, hvars
hufvudman han känner och träffar honom ensam.
Han drager advokaten in i hans allra heligaste och
slår Monolavärdinnans bref i bordet framför honom.

Juristen tager lugnt brefvet, stafvar i det men
ber snart doktorn att själf förklara innehållet däraf.
efter han tycks ha brådtom.

Doktor Udde gör det med alla den orättvist an-
klagades åthäfvor.

»Det var knepigt!» säger juristen. »Är du ... är
du... ja, du är naturligtvis alldeles oskyldig?»

»Att du ens sätter det i fråga!»
»Nå men, huru har du ställt det så illa för dig,

så du har skenet emot dig?»
»Det tror jag inte jag har! Det är bara deras

uppfinningar!» Doktorn berättar vidt och bredt om
sin vistelse pä Monola, om Ida och om uret han
sändt henne som present, sedan han frågat unge hus-
bond om råd.
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Slutligen ler juristen lugnande och ber Udde
själf resa ut till landet och arrangera saken. »Det
måste ju lyckas dig, för människorna på Monola äro
väl inte tokiga heller!» säger han. »I fall de ämna
göra domstolssak af det har, så kan du lita på mig. Jag
ska nog läsa lagen för dem. Men det göra de inte.
De ha nog ett eller annat doldt bakom det har brefvet,
och det är för det du själf skall fara ut till Monola
och tala förnuft med dem. Det går inte an för en
man som dig, med dina sträfvanden, att lämna det till
en advokat. Du är ju en folkets man, som själf ska
veta komma öfverens med folket, och tysta ner och
bilägga deras misstankar. Annars är det inte stor

utsikt att saken förblir hemlig, hvilket du naturligtvis
helst vill.»

»Ja, visst vill jag det. Det är klart.»

Juristens affärmässiga sätt att taga saken och hans
leende min lugna Udde betydligt.

»Tror du det kan bli stor skandal af det här?»
frågar han dock innan han går.

»Det blir det väl inte, om du bara tar det med
lugn och förstår dig på bönderna en smula,» svarar
juristen skrattande.

»Men det är ju alldeles förbannadt fäaktigt gjordt
mot mig!» säger doktor Udde, som aldrig annars
svär eller använder starka ord.

»Å — kantänka! Man vet ju inte hvad som
har tvingat dem till det. Kanske har du verkligen
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bäddat så illa för dig, att de kunna tro det om
dig ?»

»Jag har varit den hyggligaste människa på jorden
mot dem, jag har sökt deras sällskap som en jämlike,
och jag har utstått deras misstänksamhet och kärfhet
utan att fästa mig vid det, bara för folkets saks
skull.»

»Ja, ja,» ler juristen, »det beror på huru du
gjort det! För mycket jämlikhet kommer dem att

anse dig .. . hm ... barnslig.»
»Dum, menar du!» rättar Udde.
»Eller dum!» grinar juristen.
»Adjö med dig! Jag far i morgon bitti!»
»Adjö, — lycka till!»

Doktor Udde har åkt ett par tre gästgifvarhåll
från järnvägsstationen och närmar sig småningom
målet för sin hastigt beslutade färd. Han har för
ingen annan än juristen omtalat skälet till den; för
professorsfamiljen, där han bor, har han bara sagt
att viktiga angelägenheter kalla honom ut på landet
för några dagar; — han kunde ju icke gärna i denna
angelägenhet bedja professorsfrun om råd heller.

Nu har han endast något mer än en mil kvar
till Monola och ser redan på afstånd i kvällskymnin-
gen sockenkyrkan i den lilla byn resa sitt branta tak
öfver skogen mot den grå vinterhimmeln. Det har
fallit ny snö senaste natt och i dag, slädföret är
ganska godt, luften frisk och doktorn försöker intala
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sig att det hela är bara en liten lusttur han gör för
att samla landtluft och hälsa på gamla, goda bekanta.
Han för ett lifligt samspråk med skjutskarlen och har-
en brinnande lust att fråga honom om han känner
till ryktena om Ida, men vågar det icke för att ej
gifva hugg på sig och talar därför bara om likgiltiga
ämnen.

Ju närmare han nalkas Monola, desto oroligare
blir han. I Helsingfors har han låtit juristens hälft
skämtsamma hållning och ord lugna sig alldeles för
mycket. När allt kommer omkring, är saken långt
allvarsammare och visst icke någonting att skämta
med. Den berör honom mycket pinsamt. Framför
allt sörjer han öfver att hans folkliga sträfvanden och
vänliga, jämlika sätt blifvit i så hög grad missupp-
fattade och illa uttydda. Och han känner sig be-
synnerligt nog alls icke riktigt säker på utgången af
sitt förehafvande; han vet att några nya oförskämda
beskyllningar kunna rubba hans jämvikt, men just
den måste han bevara, — annars blir han ohjälpligt
löjlig och förlorar allt sitt anseende på Monola.

Han måste uppträda med en lugn och bestämd
fattning, som genast öfvertygar värdinnan om att

hon har orätt. Det sätter honom en mängd myror
i hufvudet. Han tänker ut hvarje ord, hvarje ton-

fall, hvarje rörelse, som han skall använda, alldeles
som skulle han utföra en rol på ett sällskaps-
spektakel. Ty han känner med sig att publiken
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ej är att lita på, den skall icke förstå hans hederliga
afsikter, den skall misstänka honom, kritisera honom,
känna ovilja mot honom. Och hvad skall unge hus-
bond själf göra för min?

Det värsta är att han är formligen blyg; han
är generad som ett barn — icke för publiken och
dess ovilja, utan för själfva den fula orsaken, som för
honom hit.

Doktor Udde har aldrig kunnat tåla sina mera
burleskt anlagda kamraters skämt med någonting så
finkänsligt som kärleken. Han har alltid haft sina
höga, orubbade ideal om den, och han har ogärna
besudlat dem med ord. Han har besjungit dem i
högstämda strofer, men han har aldrig förmått smälta
ett skämt öfver dem, — det har alltid varit hans
egenhet.

Det är som om hans hela innersta och bästa
väsen uppreste sig emot det hädiska i att behandla
kärleken som ett skämtsamt samtalsämne, ändå mer
uppreser sig hans bättre jag mot att behandla den
som en låg drift och ett ämne för fula spekula-
tioner.

Och han gissar att just däri ligger hans svaghet.
Karleken har för honom varit lifvets stora, heliga
mysterium, någonting som man känner, men som
man undviker att tala om. »O, riihret nicht däran!»
säger Geibel, och just detta har varit hans omgifnings
och hans eget motto i lif och i tanke.
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Därför blir honom det han går till mötes så
motbjudande och krasst, att han ett ögonblick ångrar
sin resa och tänker på att vända om och sända
juristen hit i sitt ställe. Men så påminner han sig
dennes sanna ord, att en folkets man som han vill
vara, måste vara i stånd att själf komma öfverens
med folket, tänka dess tankar och förstå dess själslif.
Och när han rätt tänker på saken, är det säkert
mången bland folket, som kanske har hans egen
åskådning i dessa ting, fast det tyvärr är sällsynt.
Alla de grofva och fula historier, som juristerna ha
att omtala från sin praktik, de höra bara till de
sämsta, mest fördärfvade lagren, som dragas inför
domstol. När allt kommer till allt förstår han också
godt Monolavärdinnan, som i honom sett en blott
alltför vanlig typ för en stadsherre. Men Ida? Huru
kan hon ..

.? Det är vid denna punkt doktor Uddes
förstånd står stilla. Huru har hon, den präktiga och
raska flickan, som såg så frimodig och rättfram ut,
— huru har hon kunnat skylla sin olycka på honom ?

På honom, som behandlat henne såsom sin yngre
syster!

Allt detta måste förklaras. Det finns någonting
bakom det, sade juristen, och Udde börjar också för-
stå, att de förhatliga franska naturalistromanerna, dem
han läst af blott vetenskapligt intresse, likafullt kunna
ha sin tillämpning äfven i Finland — tyvärr! Det
är förfärligt att lifvet är så krasst som det är, men
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han får lof att ha öfverseende med det och framför
allt icke svika sin upphöjda tro.

Just när de åka in i den lilla kyrkbyn, står en
man inne på en liten gård vid vägen. Han springer
fram till grinden och mönstrar de resande, gör ett

tecken åt skjutskarlen, som låter hästen stanna, och
kommer fram till släden.

»Är det inte doktor Udde?» frågar han.
»Jo, — det är jag.»
»Jag är för detta inspektören på Monola, — känner

inte doktorn igen mig?»
»Jo visst... jo, visst gör jag det. God dag!»
»Välkommen till våra nejder igen, herr doktor!

Vi ha likasom väntat er de här dagarna...»
»Ja... ja... det är ju 5å...» svarar doktorn

helt förläget och finner omöjligt tag i sin beslutsamma
värdighet.

»Jag skulle bedja doktorn stiga ur på en stund
och komma in till oss! Se det är sa, att vi ha lite
att tala med doktorn ...»

»Hvad kan det vara om?» frågar doktorn kallt,
han samlar sig i ett nu, är besluten att icke låta obe-
höriga blanda sig i hans angelägenheter och gör ingen
min af att stiga ur.

»Det är om den här ledsamma saken, ni vet. . .

och det är väl just för den sakens skull som doktorn
kommit hit, tänker jag ...»

Doktorn ser på inspektören med en undersökande
blick, men i den redan mörka vintereftermiddagen
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kan han icke uppfatta dennes uttryck. Hans tidigare
godtrogenhet och vänlighet ha helt naturligt slagit
om i misstänksamhet och stelhet, han ser icke något
skäl att efterkomma inspektörens anmodan och sva-
rar kort:

»Jag har att afgöra min sak med värdinnan på
Monola, och jag är på väg dit.»

»Ja, men,» insisterar inspektören, »både unge
husbond och Ida äro hos oss nu, och de äro, om
någon, på er sida, förstår ni. . . och vi kunde få allt-
sammans klart i kväll, om ni bara ville stiga ur och
komma in ... Det är viktiga upplysningar för er det
gäller...»

Doktorn blir alls icke mera stämd för att gifva
vika, när han hör att unge husbond och Ida äro hos
inspektören. Hela unge husbonds person är honom
allt annat än tilltalande, han gissar dunkelt att denne
ej spelat en obetydlig rol i de obehag, som nu fallit
öfver honom, och han svarar afklippande och be-
stämdt :

»Jag har som sagdt med ingen annan att skaffa,

än med Monolavärdinnan själf. Hon har skrifvit mig
ett bref, som jag inte förstår, och jagvill ställa henne
till rätta för det brefvet. Därför far jag dit nu.»

»Men doktorn förstår mig inte ...» invänder in-
spektören, »doktorn förstår inte hela saken alls .. .»

Inspektörens envishet gör doktorn än mer retad
och misstrogen, han är alls inte angelägen om att

komma i slang med halfva socknen, och han anar
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ofrivilligt oråd. Därför afbryter han samtalet helt
summariskt och ohöfligt genom att befalla skjuts-
karlen köra vidare, särdeles som han ser flera per-
soner nalkas släden öfver den lilla gårdsplanen. När
han åker i väg ropar han till inspektören:

»Om ni har någonting viktigt att tala med mig,
så sök upp mig på gästgifvargården här i byn!»

Därpå fortsätter han sin väg utan att se sig om.
Men inspektören och hans hustru och unge husbond
och Ida, som komma för att taga emot den resande,
kunna icke nog förvåna sig öfver den förut så med-
görlige och vänlige doktorns ovänlighet just mot dem,
som vilja honom allra bäst.

För att befria sig från ett högst antagligt besök
på gästgifveriet af dessa personer, som han ej har
någonting otaldt med, lofvar doktorn skjutskarlen
dubbel lega om han med detsamma kör ända fram
till Monola. Annars hade han måst byta om häst
på gästgifveriet, och under tiden skulle de envisa
människorna mycket väl ha hunnit få fatt i honom.
Skjutskarlen går in på villkoren och tvingar med
möda sin trötta häst att gå förbi gästgifveriporten,
där hans vana annars är att vika in, och så anträda
de den återstående milen till Monola.

Doktorns tankar äro alls ej blida, och de bli
icke heller blidare under vägen. Han kommer fram
till Monola och stiger ur släden med en känsla af
bittert kränkt tillit, sammanträffandet med inspektören
har gifvit hans förut något vacklande sinnesstämning



287
denna bestämda riktning, och han går in i den mörka
farstun sträng som en domare och alldeles utan den
blyghet, som han nyss fruktat.

Medan han drager sin päls af i tamburen, dit
en piga kommit med ett ljus i handen för att taga
emot honom, ser han värdinnan i dörröppningen till
matsalen och helsar stelt på henne. Hon låter ej
heller förbluffa sig, ber doktorn höfligt stiga in och
sänder bort tjänstflickan. Värdinnan har samma min,
som hon skulle antaga vid ett ledsamt affärsbesök,
och doktorns påminner om den, som äldre akade-
miska medborgare bruka ha, då de vid disciplinskomitéer
sitta till doms öfver yngre kamrater.

»Det är ett mycket egendomligt bref fru Har-
vanen skrifvit till mig,» börjar doktorn ganska het-
sigt. »Vet ni inte att det är ärekränkande beskyll-
ningar ni där gör mig?»

»Var så god och sitt!» svarar fru Harvanen.
»Jag hade tänkt att efter en sådan beskyllning

bara skicka en jurist hit» — doktorn slår sig ned —

»för att tala med er, men så beslöt jag ändå att

komma själf, för vi ha ju varit goda vänner hittills,
och jag förstår alls inte huru ni kommit på så full-
komligt ogrundade och fula tankar om mig, att ni
ger mig skulden för Idas olycka ...»

Värdinnan härskar sig och svarar i affärston:
»Nog var det ju bra att doktorn kom själf, så

kunna vi ställa det till rätta med detsamma. Mina
misstankar äro visst inte ogrundade, det ska doktorn
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få se. Och så farligt fula äro de väl inte heller —

när händer det inte att en ung herre skämtar lite
med en vacker piga. . .?»

Doktorn vet icke om han skall taga värdinnans
svar på allvar. Då är det ju så godt som cyniskt,
tycker han. Och han svarar henne energiskt af-
visande :

»Edra misstankar äro ogrundade, nu vet ni det!
Jag tillåter mig aldrig någonting sådant. Allra minst
skulle jag göra det i ett hederligt hem på landet,
mot en släkting i huset, som Ida är. Och hvarje
hederlig karl gör som jag. Förstår ni det?»

»Nog förstår jag att man säger så, alltid. . .!»

»Nej, man tänker också!» afbryter doktorn ond.
»Nå nå, — goda doktorn! Ni ska inte bry er

om att bli ond, inte! Vi simpelt folk ha nu vårt
sätt att se på allt möjligt... kanske herrskapen inte
ha det, hvad vet jag. .. Men så mycket säger jag
doktorn, att hvilken klok människa som helst skulle
tänkt som jag . . .»

Doktorn märker att han icke kommer långt med
den tonen han anslagit, biter sig i läppen och funderar
på huru han skall göra.

»Jag har ett vittne, som sett er smeka och klappa
om Ida, och jag måste väl tro det vittnet mer än

doktorns vackra ord, vet jag,» tillägger värdinnan och
ser dubbelt säker ut.

»Det ar inte sant att jag behandlat henne annor-
lunda, än jag skulle gjort med min syster. . .»
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Värdinnan ser mycket tviflande ut, granskar dok-

torn med en undersökande blick och anser honom
allt annat än oskyldig. Det bästa beviset på att han
är skyldig är naturligtvis det, att han själf kommit
hit för att ställa allting till rätta. Annars hade han
nog tigit tills han blifvit anklagad och fått stämning
till tinget — det är klart! Nej, här gäller det att

taga honom mindre på orden, än på hans sätt att

handla! En person, som har rätt, kommer inte
åkande tjugu mil från hufvudstaden för att försvara
sig med tomt prat. Åtminstone hade han stannat i
kyrkbyn på gästgifveriet, och därifrån sändt bud på
henne. Så gör en herre, som är säker på sin sak.
Men doktorn kommer ända fram och talar om ju-
rister, han, alldeles som han visste att han behöfde
dem för att fritvå sig.

»Det kan så vara,» säger värdinnan slutligen i
förmedlande ton. »Jag vet ju inte annat än att flickan
råkat i olycka och allting kommer mig att antaga att

det är för doktorns skull. Hm .. . ja!» Här ändrar
värdinnan helt och hållet sätt, kommer doktorn för-
troligt närmare, ler mot honom, blinkar listigt med
ögonen och säger nästan skämtsamt: »Hör nu, herr
doktor! Skulle jag inte få fråga doktorn om en sak,
utan att doktorn blir ledsen igen?»

»Var så god!» svarar doktorn kärft och ser stint
pä henne.

»Jo,, jag tycker ... att efter nu allting . . . det vill
säga efter doktorn själf kommit hit för att ställa allting
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till rätta, så kunde inte doktorn med detsamma helt
enkelt medgifva alltihop, så blef det bra...!» säger
hon i öfvertalande, moderlig ton.

»Hvad säger ni?» frågar doktorn förvånad
»Jo, att ni bara skulle medgifva att ni är far till

barnet och lofva den stackars flickan ett litet under-
håll, — det har doktorn nog råd till —! E11er...»
— här blir värdinnans uttryck än listigare skämtsamt
— »om ni inte heller är far till barnet, så var nu
så vänlig för vår skull och säg att ni är det! Jag
ska nog styra om barnets underhåll, ser ni! Sedan
är det ju ingen

#

konst att ställa om allting, så att folk
inte får anledning till prat. Och för resten, — hvem
minns det 0111 några år? Och inte skulle doktorn
alls bli lidande på det, så mycket är säkert och visst...»

Doktor Udde hör stum af harmsen förvåning på
värdinnans troskyldiga förslag. Han vet alls icke
hvad han skall tro och tänka, ty det här går alldeles
öfver hans begrepp om heder och finkänslighet.

Just när han skall till och svara riktigt dräpande
och kraftigt, träder unge husbond in. Han har kom-
mit åkande efter för att träffa doktorn, kommer fram
emot honom och räcker honom vänligt sin hand
med en nick af hemligt förstånd. Men doktorn är
så ifrån sig af hvad han hört och erfarit och har en
så bestämd förutfattad mening att unge husbond är
inblandad i den fula komplotten, att han stiger upp
utan att se på unge husbond och utbrister med rätt-
mätig harm:
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»Nej, nu går ni för långt! Jag har kommit långa
vägar för att förklara ert misstag, och så gör ni mig
skamliga förslag? Har jag förtjänt det af er? Är det
på det sättet ni tror på mitt sträfvande och min kär-
lek till det finska folket?» Därpå går han raskt mot

dörren.
Unge husbond ser förundrad på det hela, —

fattar något litet af sammanhanget, men väntar att

modern skall hindra doktorn gå.
Det gör hon icke. Låt fisken sprattla i nätet!

tänker hon. Doktorn säger ett kort adjö, fattar sin
mössa och går. Medan sonen och modern ännu

fundersamt se på hvarandra utan att säga ett ord,
höras bjällror aflägsna sig, och då bryter modern
tystnaden:

»Låt honom fara bara! Han kommer nog igen!
Nu ska man tro han blef herre plötsligt, när du kom
in! Men du skulle bara ha sett honom, så mjuk han
var tidigare! Då hade du nog vetat hvem som är

far till Idas barn. »



XX.

fEJi ast doktorn inser att hela ändamålet med hans
resa är förfeladt, är han likväl nöjd med sitt
bestämda handlingssätt. Han tager in på gäst-

gifveriet i kyrkbyn för natten och tänker fara vidare
till järnvägsstationen följande dag, för att om kvällen
åter vara i Helsingfors. Och han går till ro med en
harmsen beslutsamhet att stå sitt kast. Blir han stämd
till rätta för den här sakens skull, så får han bli det.
Ingen förnuftig människa skall betvifla hans oskuld,
och domstolen måste frikänna honom. Men Anna
Suntio .. .! Han vill icke tänka pä henne nu, han
slår med flit bort sina farhågor och lyckas snart

somna in.
Den följande morgonen väcks han af att en piga

kommer och säger att Monola f. d. inspektören väntar
att få tala med honom. •

Doktor Udde har glömt att han upplyst inspek-
tören om hvar han stod att träffas, och i första yr-
vakenheten ger han honom en mängd mindre välvilliga
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epitet i sina tankar. Men så inser han att han möj-
ligen kan få goda upplysningar om sin sak af inspek-
tören, klär sig och beger sig ut i salen för att träffa
honom.

»Nå, det var da väl att jag träffade doktorn innan
ni hunnit resa! Man har sagt mig att ni redan i går
beställt häst. Det är således alldeles klart alltihop?
Men huru gick det till? Hvad sade Monolavärd-
innan?»

Doktor Udde är mvcket reserverad, ser kallt på
inspektören och svarar kort:

»Jag har blifvit bemött på ett så lågt och föro-
lämpande sätt, att ingenting annat återstår mig, än
domstolen. Monolavärdinnan tycks inte stort fatta
en hederlig mans bevekelsegrunder. Hon tror att jagO O JO

kom hit som en skyldig för att ställa allting till rätta
med henne, men saken är att jag kom som en folkets
vän med de bästa afsikter...»

»Aha!» säger inspektören, som genast sluter sig
till sammanhanget. »Hvarför stannade ni inte i går
och talade med oss, så hade allting blifvit klart för
er? Nu vet doktorn säkert inte huru saken hänger
ihop. Och det kunde jag nog tanka att Monola-
värdinnan skulle taga ert besök som ett försök af er
att tala godt och komma öfverens i godo. Och att

ni därmed naturligtvis bekände er skyldig...!»
»Hvad är det, som berättigar henne till det?» af-

bryter doktorn och känner en dyning af sin vrede i
går svalla upp ånyo.
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»Gode herr doktor, — det är en ganska invecklad
sak, det här! Och Monolavärdinnan har nog talat
och handlat på god tro, fast ni inte förstår henne,
ser ni! Vi bönder, vi se nu en gång på sakerna
sådana de äro, och ni ska inte förundra er, eller bli
ledsen om det inte passar in med ert herrskapssätt
att tänka . . .!»

»Tror ni således, ni också, att jag är skyldig och
att jag vill ljuga mig fri bara för att slippa betala
underhåll till Ida . .. ?» frågar doktorn indignerad.

»Nej, Gud bevars! Jag vet ju huru allting
hänger ihop, jag! Och det var bara det vi ville
upplysa er om i går, då ni for oss förbi...»

Inspektören omtalar för doktorn i några tydliga
ord huru allting förhåller sig och hvarför Monola-
värdinnan är så emot sin sons giftermål. Det går
upp ett helt nytt ljus för doktorn, som ställer honom
själf i en ganska löjlig dager, och han hör juristens
försmädliga: »Eller dum!» eka i sina öron. Men
här vid lag var det alls icke värdinnan, som ansåg
honom dum, — tvärtom! — utan unge husbond och
inspektören. Och de kunde ha sina goda skäl att

göra det. Han känner sig en liten smula förödmjukad
inför verkligheten och den välvillige inspektören, hvars
goda afsikter han i sin tur så grundligt missuppfattat,
och han vet icke rätt huru han skall ställa sig för
att förklara sin misstänksamhet och visa inspektören
att den var helt naturlig. Han märker att folkets
man ännu är ganska främmande för folkets enklaste
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tankar, att dess låghet och krassa materialism är be-
roende på förhållanden, som han icke tagit med i
beräkningen, och att han själf är betydligt blind och
ensidig med alla sina klara och höga åskådningar, sin
goda uppfostran och ideala tro.

Dessa slutsatser ur hans första konflikt med det
verkliga lifvet bland bönderna göra sig icke fullfärdiga
och klara, som när han läser ett filosofiskt arbete, de
komma mera som plötsliga tankcglimtar eller som
spetsfundiga invändningar af en opponent, och han
har likasom att försvara sin stora och vackra akade-
miska afhandling om Molnets broder och Torpflickan
mot denne osynlige, men farlige opponent, som kallar
honom dum, helt enkelt.

Inspektören ger icke akt på doktorns tankspridd-
het, där han går och disputerar med sig själf. Han
anser en doktor en gång för alla vara en person,
som just icke begriper sig mera på det verkliga lifvet
än en stadsbo begriper sig på åkerbruk. Och det
förundrar honom alls inte att doktorn burit sig åt en
smula löjligt. Han vet att han själf kanske bure sig
lika löjligt åt om han kom i de fina stadskretsarna,
men just för att han vet det, håller han sig undan
dem. Doktorn däremot har fått i sitt sinne att han
skall lefva allmogelif och upplysa bönderna, fast han
själf är den, som behöfver upplysning, när allt kommer
omkring.

Det blir ett långt samtal mellan dem, som räcker
mer än en timme, och inspektören ler tyst i sitt täta
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rundskägg åt mer än en af doktorns invändningar och
ät mer än ett af hans förslag. Det är så löjligt, tycker
han, att se en sådan ung herre med sin bokkunskap
komma och vilja lära bonden lefva. Skall ägget lära
hönan värpa? Hade han ens någonting praktiskt och
ordentligt att föreslå såsom landtbruksingeniörerna
och handelsresandena, så kunde det låta höra sig,
men han kommer med bara munväder om bildning
och höga sträfvanden, om allmän rösträtt och allt
möjligt, som inspektören tror att doktorn själf inte
har riktigt noga reda på. Ty när inspektören läst
om de sakerna i tidningarna, ha de alltid förefallit
honom ganska enkla och begripliga och förståndiga,
men i doktorns mun bli de så förfärligt höga och
ädla, som ville han med dem ersätta själfva guds-
fruktan. Och se det går inte!

Det faller alls icke inspektören in att säga dok-
torn hvad han egentligen tänker om honom. Hvad
skulle det tjäna till att såra doktorn och göra sig en
fiende af en vän? Ty på allting ser man godt att

doktorn med våld vill bli folkets vän, och han kan
ju gärna få bli det. Det skadar ju icke folkets sak
att ha några herrar i Helsingfors, som tala en ståtlig
bokfinska, som spela teater och kalla sig det finska
partiet! Långt ifrån, — det är utmärkt bra! Men
att där finns andra, som äro klokare än denna här
doktorn, det vet inspektören också, och han vet upp-
skatta dem för att de hjälpa till i stort och smått
när det gäller att bonden skall få det bättre och bli
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sin egen herre i allting, som rör honom. Han känner
till namnet både senator den och redaktör den, men
de herrarna de äro allt herrar de, och inga bönder.
Och de bjuda inte heller till att bli bönder, som dok-
torn, de äro de för kloka till.

Inspektören leds på alla dessa tankar, när dok-
torn, sin idé trogen, börjar sväfva ut på den demo-
kratiska politikens område och håller tal om det
finska folkets framtid. Han har alldeles omedvetet
från värdinnan och Ida kommit öfver på politiken,
ty han känner ett behof att tvätta sig ren från små-
sinnet och lumpenheten genom att framhålla sin idé
och de stora vyerna.

När inspektören ingenting har att invända eller
tillägga, tager doktorns flykt småningom af, han
kommer allt närmare jorden och verkligheten igen,
och då får inspektören lust att säga några förnuf-
tiga ord.

Med dem återför han doktorn till själfva ämnet,
hvarifrån de gingo ut, och han föreslår sedan att de
nu genast jämte Ida skola åka ut till Monola och än

en gång tala med värdinnan, så att doktorns resa icke
blir alldeles förgäfves. Doktorn måste i inspektörens
och unge husbonds och Idas närvaro tvinga värdinnan
att taga förnuft i denna ledsamma sak och bringa
den till ett godt slut utan all onödig inblandning af
sakförare och domare.

Doktorn inser att det är både det förnuftigaste
och enklaste och går in på inspektörens förslag, be-
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härskande sig för den oskyldigt lidande Idas och unge
husbonds skull. Dessutom känner han sig likasom
säkrare och öfverlägsnare gent emot värdinnan genom
deras medhåll.

Inspektören går och. kommer om en halftimme
åkande jämte Ida, som blyg och generad hälsar på
doktorn och får några uppmuntrande ord af honom.
Sedan sätter doktorn sig i sin släde och åker följd
af dem till Monola.

Värdinnan ser ut som hade hon varit alldeles
beredd på besöket, hennes värdighet och jämvikt äro
orubbligare än någonsin, och hon möter doktorns
blick med en öppen uppsyn, där det icke finns ett

spår af ondt samvete eller ånger öfver hvad hon sagt
honom i går. Hon hälsar rätt vänligt på inspektören,
men Ida låtsar hon alls icke se.

Unge husbond kommer litet senare in i matsalen,
där de äro församlade, tycks något litet brydd, men
fattar sig snart.

Det bjuds naturligtvis kaffe innan man skrider
till förhandlingarna. Stämningen förefaller doktorn
ytterst pinsam, men tycks icke plåga de andra i
samma grad. I synnerhet plågsamt berör det honom
att Ida blir sittande i vrån nära dörren, med hufvud-
duken långt neddragen öfver sitt vackra ansikte.
Ingen ger akt på henne, och när kaffet bjuds om-
kring, tycks det vara en själffallen sak att Ida blir
utan.
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Det är icke många ord. som växlas under kaffe -

drickningen. Värdinnan frågar artigt efter huru man
har det i Helsingfors, och doktorn svarar lika artigt
att man har det bra där. Sedan blir det en tung

paus, under hvilken endast höres sörplandet af läppar
och knastrandet af en sockerbit, som inspektören
biter itu.

När kaffet är drucket, stiger värdinnan upp, säger
några ord hviskande till pigan, som tager bort kop-
parna, vänder sig därpå till doktorn och inspektören
och förklarar att hon är beredd att tala om ange-
lägenheten, som för dem hit, i fall den inte kan af-
göras på tu man hand med doktorn. När doktorn
förklarar att han helst önskar afgöra den i de andras
närvaro, säger värdinnan att de skola afhandla den i
stora salen. Hvarför hon önskar det, upplyser hon
dem. icke om, utan går förut genom tamburen till
salen, som är kall, sä att andan syns, fast en stor

brasa sprakar i kakelugnen.
Doktorn kastar en igenkännande blick på sitt

gamla rum, och finner det tomt och naket, som när
han flyttade in där för mer än ett hälft år sedan.
Man ordnar sig högtidligt i krets omkring det ovala
bordet med psalmböckerna och bibeln. Ida blir igen
sittande vid dörren med hufvuddukcn lika djupt ned-
dragen som förr, och knappast har man satt sig,
innan hon får ett sällskap vid dörren i ladugårds-
pigan, hvilken värdinnan låtit kalla på. Det är det
graverande vittnet, gissar doktorn.
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Det blir igen en dubbelt högtidlig paus, man
ser besväradt på hvarandra, och när värdinnan ej ser
ut som om hon ämnade bryta tystnaden, böjer dok-
torn sig framåt och tager ordet:

»Det är ett mycket ledsamt missförstånd, som
fört mig hit,» säger han lugnt och ledigt, »jag har
redan i går försökt förklara värdinnan att jag är full-
komligt oskyldig till de misstankar, som hon hyser
mot mig, men jag har inte lyckats öfvertyga henne
om det. Sedan dess har jag fått veta huru saken
riktigt förhåller sig, och därför kommer jag igen, för
att icke onödigtvis genom mitt förvållande låta det
gå till rättegång och andra ledsamheter. Jag vet ju
att det hela bör ganska lätt bli klart och försonas,
bara vi försöka komma öfverens en smula och inte
envist fasthålla vid våra orätta åsikter,» slutar han
med en blick på värdinnan.

Värdinnan möter doktorns ögonkast med en
trotsig min och tycks alls icke angenämt berörd af
inledningen. Sedan säger hon lite otåligt:

»Jag har trott att en herre med doktorns bild-
ning och vett icke ville vara envis med att draga än

mera skam öfver mitt hus, utan genast vore färdig
att erkänna sitt fel och ställa till rätta följderna af
det.»

Då doktorn anser det vara sin uteslutande rätt
att bli otålig, ämnar han falla in riktigt kraftigt med
hela tyngden af sin bildning och goda rätt, men
hindras af inspektören, som skyndsamt kastar sig
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emellan dem med sin uppöfvade diplomati och sin
allra mest välvilliga stämma.

»Vår ärade värdinna,» börjar han försiktigt, väl-
jande orden som en hel politisk talare, — »vår ärade
värdinna har inte velat tro på sin sons och Idas för-
enade uppgifter att de själfva äro skyldiga till det fel-
steg, hvilket drabbat henne och hennes hus i lika
hög grad som de skyldiga själfva. Man får därför
inte förundra sig däröfver, och jag ber doktorn att

icke fatta någon falsk föreställning om hennes skäl
därtill. Ser ni, herr doktor, vi bönder här på landet,
vi äro inte så färdiga att tro herrar och stadsbor om
bara godt som vi kanske borde vara. Vi äro inte
heller vana vid att man i våra hem tillåter sig ett så
själfsvåldigt och ... ja . . . dåligt uppförande, som dessa
unga personer låtit falla sig till last, förledda därtill
af sin syndiga natur. Men när någonting sådant in-
träffar, och det blir klart för oss att den främmande,
som vi misstänkt, är oskyldig, då är jag viss om att

vi också erkänna vårt misstag och godtgöra det såsom
det tillkommer hederliga människor...»

Inspektören kastar en vädjande blick pä värd-
innan, men hon ser alls icke ut som vore hon färdig
att erkänna sitt misstag och godtgöra det. Hon har-
mas åt att inspektören vågar ett så högt spel med
henne då han vill framtvinga en försoning på detta
vis, men samtidigt förstår hon godt att han icke
riskerar någonting så djärft, utan att ha mycket goda
grunder. Det förblir Monolavärdinnans hemlighet
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om hon verkligen tror på doktorns skuld. De många
samverkande orsakerna ha åtminstone tidigare ingifvit
henne misstanken mot honom, och den har hon vårdat
sig om som om sin ögonsten, för att den passade så bra
i hennes planer med unge husbond. Monolavärdinnan
är icke den enda person, som fostrat upp åt sig en
fix idé, och en sådan lämnar man ogärna. Inför sig
själf kan man rätta och ändra den, inför andra fordra
konsekvensen och ens eget värde att man icke i bråd-
kastet ger tappt.

Och därför säger värdinnan:
»Om jag också skulle ha misstagit mig på Ida,

hvilket alls inte är troligt, så ber jag doktorn jäfva
mitt vittne här,» — hon pekar åt ladugårdspigan
till, — »som har sett honom klappa och smeka om
Ida. Och då det inträffade just under de tiderna,
när Ida blef med barn, så kan hvar och en förstå,
att jag inte för ro skull har misstänkt doktorn.»

Doktor Udde börjar finna sig i att vara den
anklagade. Han ser att ingen tror på hans skuld,
knappast värdinnan själf, om han skall döma efter
hennes ton i dag mot den i går. Han blir icke alls
sårad af att värdinnan åberopar sitt vittne, och därför
är han nu herre öfver sig själf och situationen. Ett
ögonblick tänker han på att i sitt lilla försvarstal
draga fram värdinnans förslag till honom i går, att

han äfven utan att vara fader skulle erkänna sig
vara det, men så segrar hans bättre, ädelmodigare
natur, han fäster ett par lugna, ironiska ögon på
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värdinnan och svarar nästan skämtsamt i samma höfliga
form som inspektören:

»Hör nu på, bästa värdinna, — det kan knap-
past vara ert allvar att vilja anklaga mig, — nu först
förstår jag det klart! Om jag varit lite vänlig mot
Ida, som jag gärna är mot alla människor, så finns
det rakt intet skäl i det att förutsätta fula ting om
mig. Fråga Ida själf, så' får ni höra om jag inte
behandlat henne som en syster! Visst har jag klappat
henne och tagit henne om hakan, men det får man
väl göra utan att det ta's för ett brott? Nej, min
goda värdinna, ni vet nog själf lika bra som vi andra,
att alltihop beror på att ni inte vill ha Ida till er
svärdotter. Det kan jag inte utlåta mig om, jag har
ingen rätt att blanda mig i edra familjeangelägen-
heter, men så mycket jag förstår är det rätt illa att

hindra herr Harvanen fylla sin plikt mot flickan
såsom hans heder och manliga känsla förestafva
honom. I synnerhet som ni gjorde båda två lyckliga
genom att uppmana er son därtill i stället för att

motarbeta honom. Jag kunde nog. ..» här ser dok-
torn mycket menande och ironiskt på värdinnan,
»jag kunde nog omtala det oförsiktiga förslag, ni
gjorde mig i går och som jag nu till fullo förstår,
men jag bryr mig inte om att draga fram det för de
här andra, emedan jag ser att ni i alla fall inte ämnar
vidhålla er anklagelse utan frångår den här i närvaro
af dem, då jag också skall låta hela saken falla och
bli sådan den nu är.»
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»Det var väl taladt!» säger inspektören.
Men värdinnan sätter upp sitt envisaste och

lugnaste ansikte och svarar med en suck:
»Det måste väl fä gå till domstolen då, efter

doktorn så envist håller på sitt...»
»Det kan aldrig vara ert allvar...!» faller in-

spektören henne i talet. »Inför domstolen får dok-
torn begå värjemålsed och blir fri i alla fall, men
han ska säkert anklaga er för ärekränkning i sin tur,
och för den beskyllningen går ni inte fri, goda värd-
inna !»

»En som inte kan bevisa att han är oskyldig,
utan måste svärja sig fri, får aldrig anklaga den andra
parten,» säger värdinnan lugnt.

I stället för att börja diskutera den juridiska
punkten, tager inspektören doktorn varmt i försvar,
förklarar huru vackert och storsint han handlat, som
själf kommit hit för att bilägga saken i godo, då
mången annan herre i hans ställe skulle svarat med
ett ovettigt bref och hotat med alla världens jurister
och sakförare. Slutligen anför han ett ställe ur den
Heliga Skrift, som uppmanar till eftergifvenhet och
försoning, och ber värdinnan i hennes sons och Idas
och doktorns namn att återtaga sin anklagelse mot

doktorn och bilägga saken med ett ärligt handslag.
Men värdinnan lägger armarna i kors om bröstet

innanför hvarandra och döljer händerna under dem,
som ville hon icke racka fram dem med mindre man
tvingade henne med våld.
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»Seså!» säger inspektören öfvertalande och god-
modigt till henne, »låt det vara slut nu på er en-
vishet !»

»Ähå! Tror ni jag är så lätt att böja? Då känner
ni mig inte!» svarar hon oberörd.

»Kom fram, herr Harvanen. och bed ni också
er mor gifva med sig!» uppmanar inspektören unge
husbond.

Unge husbond kommer fram som en lydig liten
gosse, gör sig så vek han kan, fast det kostar på
honom så man ser det, lägger sin hand på moderns
arm och säger bevekande:

»Låt det vara slut nu, kära mor, med vår strid
och gif med dig! Doktorn har ju inte skulden, det
vet du. Hvarför ska du göra sä mycket väsen af den
här ledsamma saken?»

»Lofvar du att lämna Ida?» frågar modern kärft.
»Nej, aldrig i lifvet!» säger unge husbond enkelt

och lugnt fast det flammar till i hans ögon.
I detsamma kommer också Ida fram från sin

vrå, går med nedböjdt hufvud och tveksamma steg
till värdinnan, fäller sitt hufvud än djupare ned och
ber i sin tur:

»Var inte ond på oss längre, goda värdinna och
faster! Jag vet ju nog med mig min skuld och jag
har fått lida för den. Men jag har inte klagat, föl-
jag vet att jag måste utstå mitt straff. Låt det redan
vara nog och gif med er!»
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Doktorn ser nästan rörd på den allvarliga familje-

scenen och har god lust att lägga också sin bön med
i vågskålen för de älskande. Inspektören ger med
mycken spänning akt på det hela.

Det arbetar någonting inom Monolavärdinnan,
hennes drag få plötsligen mera uttryck än man kunde
tro dem om, men hon gör våld på sig. ansiktet blir
återigen orörligt och känslolöst och hon säger med
sin allra likgiltigaste röst:

»Gör er inte onödig möda med att bedja mig!
Jag har aldrig velat att unge husbond och Ida skulle
gifta sig och jag blir aldrig med om det heller. Nu
vet ni det allihop!»

»Men jag gifter mig med henne ändå!» brusar
unge husbond upp.

»Ja, — det är en helt annan sak! Det sker utan

min välsignelse,» svarar modern kort.
Inspektören suckar, fäller armarna och ser på

doktorn med en min som säger att här står ingenting
mer att göra. Men doktorn vänder sig ännu en gång
till värdinnan och frågar bestämdt:

»Ni skickar således stämning på mig?»
»Ja, — det få vi se! Om det behöfs —»

»Adjö då!»
»Adjö bara!»
Doktorn nickar vredgad till värdinnan ett ohöfligt

farväl, trycker unge husbonds hand med deltagande
och beger sig ut i tamburen. Men inspektören säger
lågt till värdinnan:
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»Nog har ni ett bra hårdt hjärta, men jag vill
inte döma er. Ni har väl skäl att handla som ni

gör. Måtte det bara bli till er välsignelse och till
gårdens! Adjö till härnäst!»

Ida och han följa ut efter doktor Udde och an-
träda återfärden med oförrättadt ärende.
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fnspektoren griper med både kraftig och försiktig
hand i händelsernas roder ju mera kärft och
oförsonligt förhållandet blir mellan mor och son

och ju närmare krisen nalkas. Den skall inträffa
på unge husbonds födelsedag, två veckor före jul,
därom är hvarken modern eller inspektören oviss.

Efter doktor Uddes besök på Monola blir ställ-
ningen mellan parterna ungefär densamma som förut.
Ida bor hos inspektörens i kyrkbyn med den lille,
som ej är döpt ännu, och unge husbond gör sina
täta besök där, under hvilka han dock mera under-
håller sig med inspektören än med sin älskade. Ty
inspektören har genom omständigheterna blifvit den,
som tycks hålla deras öde i sin hand.

Han blir alls ej öfvermodig eller olik sig genom
makten, som kommit flygande i händerna på honom.
Han går ödmjuk som förr till sitt arbete och sin bön,
och det förra består tills vidare i ingenting annat än
att med Monolavärdinnan förmedla köpet af Immola
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gård — för unge husbonds räkning, säger han. Där
bakom lefver hans eget hopp att mycket snart ånyo
få taga tyglarna på Monola, fast han aldrig yppar det
med en halfkväfd hviskning. Endast hans hustru
känner till driffjädrarna i hans oegennyttiga och ener-
giska bemödanden att stå de unga 'bi.

Monolavärdinnan är den enda, som kanske ser
klart hvad han vill. men hon förundrar sig icke öfver
att se en man arbeta för ett mål, och hon är icke
heller skrämd för tanken att få honom tillbaka till
Monola, — tvärtom! Hon har sedan gammalt en
viss svaghet för inspektören, och det märks allra bäst
genom att hon icke blifvit ovän med honom efter
doktorns besök, då han vågade uppträda ganska skarpt
emot henne. Som alla energiska människor hyser
hon aktning och sympati endast för personer med
lika stor energi som hennes egen. och en motsägelse
från dem är sä själffallen och hör sä till saken, att hon
skulle sakna en uteblifven viljeyttring och börja hvsa
mindre höga tankar om personen i fråga.

Så är också inspektören en man med en vilja
af järn, — som är bäddad omsorgsfullt i bomull, så
att inga skarpa kanter sticka fram. Hade han icke
denna packning af vackra talesätt och smidig klokhet
omkring sin hårda stomme, så skulle de aldrig kom-
mit öfverens.

En vecka innan krisdagen har inspektören bragt
det så vidt, att Monolavärdinnan själf föreslär att de
skola göra ett besök på Immola tillsammans för att
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se på egendomen. Det resultatet har inspektören
ingalunda nått utan anlitande af hela sitt tålamod och
alla sina resurser af praktisk klokhet och slug beräk-
ning, — alltihop doldt under ett välvilligt småleende,
under lagom mycket gudsfruktan och fromhet och
under ett behagligt sken af skämtsamhet. Inspek-
törens stora förmåga att behärska sig och att trots

sin allvarliga karakter komma med ett litet skämt i
det rätta ögonblicket har kanske mer än alla hans
andra dygder intagit Monolavärdinnan.

Unge husbond brinner af otålighet att få veta

utgången af deras besök på Immola, men vid åter-
komsten kan inspektören ännu ingenting bestämdt
säga. Så mycket vill han likafullt yppa, att unge
husbond torde kunna vara viss om att hans del i
arfvet efter fadern förslår till halfva köpesummans
erläggande, annars hade hans mor aldrig tänkt en
tanke pä Immola.

Därmed får han nöja sig. Han gör våld på sin
lust att tala rent språk till sin mor, han vill visa att

också han kan hålla tand för tunga tills stunden är
inne, då han får tala.

Det är ännu några dagar kvar till unge husbonds
födelsedag, då inspektören kommer leende in till
honom i hans kammare och säger att Immolaköpet
är- afgjordt. Värdinnan vill själf göra upp det och
ordna alltihop, unge husbond har bara att vänta och
vara nöjd. , Fram på nya året, tror han, kan egen-
domen tillträdas, och då har unge husbond fått sin
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vilja fram med både Ida och Immola. Hvad kan han
mer begära?

När unge husbond får veta att han står så godt
som vid sina önskningars mål, blir han naturligtvis
glad med besked, nödgar inspektören sitta ner och
bjuder honom tobak. Unge husbond är så nöjd att

han icke finner några ord att tacka inspektören med,
han sitter bara och småmyser. Inspektören tycks icke
heller ha väntat någon annan tacksamhetsyttring, han
förstår att uppskatta det han far och njuter däraf så
välviljan skiner ur hans ansikte.

Under den närmaste framtiden låter unge hus-
bond godmodigt och snällt sin mor ställa och styra

för sig. Han blandar sig alls icke i det nya egen-
domsköpet, allt på inspektörens inrådan, för att han
icke i sista stunden skall reta sin mor på något vis
och komma henne att ändra tankar.

Hans ställning är visst icke den behagligaste, och
den tillfredsställer långt ifrån hans själfkänsla, men
ingenting annat står att göra. Bara vänta, vänta och
återigen vänta! Men när man väntar på någonting
så godt som Immola egendom, väntar man aldrig för
länge. Hans stora födelsedag kommer och går förbi,
utan att någon annan än Ida och han själf tyckas
veta af den, och så står julen för dörren utan att

unge husbond med säkerhet vet om Immola redan
är hans, ty numera sätter han sin stolthet i att låtsa
som om hela köpet alls icke angick honom. Han
ligger icke heller längre öfver inspektören med sina
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frågor, ty det har inträdt likasom en reaktion i hans
förhållande till denne.

Under unge husbonds funderingar har det ändt-
ligen blifvit klart för honom att han är en fullkomlig
nolla numera, ett viljelöst ting i händerna på inspek-
tören och sin mor. All hans opposition mot den
senare har fört honom i desto större beroende af den
förre. Ty det är ju inspektören han har att tacka
för alltihop, — för Idas vård, för Immolaköpet, med
några ord: för allt hvad han sätter värde på.

Och när han inser det riktigt ordentligt, kommer
en känsla af kyla och illabefinnande och efterträder
den förra tacksamhetskänslan till inspektören. Han
har låtit honom alldeles för mycket ingripa i sitt lif,
och han skall alldrig bli fri dennes förmynderskap.
Han kommer att stå i en evig tacksamhetsskuld till
honom, och denne skall visst icke underlåta att be-
gagna sig däraf, så mycket känner han honom af
gammalt.

Det är alldeles som om den långa tid af lycka
och blida känslor, hvilken inträdt i unge husbonds
lif med Idas flykt från Monola och inspektörens därpå
följande vänlighet, skulle gjort honom svag och efter-
gifven och osjälfständig. Åtminstone har den in-
vecklat honom i ett nät af hänsyn. Han känner sin
kraft bunden och sin förmåga att handla fritt långt
mera lam, än hvad den var då han stod på hemlig
krigsfot med både modern och inspektören. Han har
låtit fånga sig i sin egen beskedlighet, han bär ansvaret
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för Ida som ett slags tungt ok, och han är urstånd-
satt att göra någonting annat än det eviga vänta.

I denna sinnesstämning går julhelgen förbi, men
hvarken modern eller inspektören säger ett ord om
Immola. Det ser ut som handlade de numera gemen-
samt, utan att bry sig om honom mera än om han
vore en parfvel på åtta år.

Slutligen kan unge husbond icke längre behärska
sig. Han tror icke mer på inspektörens oegennytta,
han anar oråd och säger en dag till modern mycket
bestämdt:

»Nu har jag väntat nog. Inspektören har talat
om för mig att mor tänkt köpa Immola för mina
pengar, — huru ar det med det?»

»Har inspektören sagt någonting sådant?» frågar
modern och låtsar bli mycket förundrad.

»Är det inte sant då?»
»Nej, inte är det sant. Jag har visst tänkt på

att köpa Immola, men för dina pengar sker det då
rakt inte. Och blir det köp af, så är du visst inte
den, som är mogen att taga en så stor egendom om
hand, hvilket du kanske bespetsat dig på. Nej, lugna
du dig bara, och låt mig och inspektören sköta om
den saken! Vi äro bäde äldre och förståndigare än
du, och det gäller viktiga angelägenheter, förstår du!»

Det svaret rycker unge husbond med ens ur alla
hans ståtliga drömmar och stolta framtidsplaner. Han
känner sig djupt och fult bedragen af både modern
och inspektören, han glömmer all försiktighet och
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själfbehärskning när hans häftiga blod far honom åt
hufvudet, han stampar i golfvet för sin mor och
skriker med en stämma, som slår öfver i diskant för
hans våldsamma sinnesrörelse:

»Gif genast ut mina pengar åt mig, så köper
jag mig en egendom själf! Jag är myndig redan.»

Modern ser på honom med en lugnt pröfvande
blick, dröjer litet med sitt svar och säger sedan:

»Du gör bara dumheter med de pengarna.»

»Rör det dig, hvad jag" gör med dem? De äro
mina!»

»De må vara dina! Det blir ändå jag, som får
ansvaret både för dem och för dig, ser du!»

»Prata inte dumheter, utan säg rent ut — vill
du gifva mig mitt arf godvilligt?»

»Naturligtvis måste du få hvad dig tillkommer,
men det kan du inte få på länge. Ditt arf och mitt
äro så invecklade i hvarandra att det dröjer sin rund-
liga tid om du ska ha ut ditt. Men tar du läns-
mannen och kronan till hjälp mot din egen mor,
som aldrig vägrat dig någonting, som du har godt
af, så dröjer det dubbelt längre. En arfsprocess blir
inte så enkel, ser du, för gamle Harvanen lämnade
allting åt mig som din förmyndare, och jag har också
del både i Monola och 1mm01a...» undslipper det
henne oförvarandes.

»Immola!» utropar unge husbond. »Har ni da
redan köpt Immola?»
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»Ja. det är redan afgjordt,» medgifver modern.
»Men det gjorde jag innan du blef myndig, för ditt
arf var inte ensamt nog stort till det köpet. Mer än

hälften i Immola är mitt. Och vill du nu processa och
bråka med din gamla mor. så var så god bara! Men
det säger jag dig, att den enda som vinner på en
sådan process är hvarken du eller jag utan sakföraren.
Och vill du nödvändigtvis skänka honom flera tusen,

i stället för att behärska ditt svåra lynne lite och
vänta tills vi kunna göra arfskiftet i godo, så säger
jag bara att du börjar dina myndiga år mycket för-
nuftigt som en god och lydig och tacksam son!»

Modern höjer på axlama vid den ironiska slut-
repliken och ger den en kläm. som sonen själf är

smått imponerad af. Därpå går hon lugnt in till
sitt och lämnar den nymyndige unge husbond i
tankar, som nästan vanställa hans redan förut upp-
rörda och bekymrade ansikte.

Monolavärdinnan har alls ej handlat impulsivt,
— det är resultatet af länga funderingar. Unge hus-
bond måste afstå från Ida, och till den ändan tvingar
hon honom att vänta med bröllopet, vänta och vänta,
till dess han ändtligen tröttnar på alltsamman och tar

sitt förnuft till fånga. Hon har köpt Immola bara
för att än mer inveckla arfsangelägenheterna och för
att erbjuda inspektören förvaltareplatsen där, så att
unge husbond måste stanna hemma. Med det genidraget
är hon lika nöjd som unge husbond är missnöjd, ty
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det gör inspektören på nytt till hennes hängitne
bundsförvant.

Sedan Ida flyttade till inspektörens med den lille
nyfödde, har hon icke hatt det så lugnt och behag-
ligt som man kunnat tro. Hennes yttre lif har varit
en räcka lugna dagar i ett hus, där man på allt vis
bemött henne med vänlighet och välvilja, men hennes
inre lif har varit en storm på bottnen af en spegel-
blank sjö.

Det har gått ganska bra ända fram mot julen
och unge husbonds födelsedag, men efter den har
Ida plötsligen fått mycket att bestyra icke bara inom
inspektörens hus, utan äfven ett par gånger utanför.
Man har först gladt sig åt hennes verksamhetslust
som ett bevis på att hon ej låtit sin svåra ställning
gå sig allt för djupt till sinnes, men man har mycket
undrat öfver hennes frånvaro från hemmet söndagen
före jul, då inspektörens kommo hem från kyrkan.
Hon hade på inga villkor velat gå med i kyrkan, och
det har man kunnat förstå, ty hela socknen känner
till hennes ställning och folk skulle icke spara på
blickar och uppmärksamhet om hon vågade visa sig
i kyrkan bland andra hederliga människor. Men när
inspektörens återvände därifrån, var Ida borta, hennes
barn låg och skrek i sin vagga och dörrarna stodo
olåsta.

Om en liten stund kom hon likväl flämtande
och upprörd tillbaka, förklarade att hon gripits af
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längtan att gå ut och gå, men kunde dock icke göra
sitt beteende fullt fritt från misstankar. Hennes ögon
voro så skygga och hennes låter så osäkra att man
måste förundra sig och tycka att allting ej var som
det borde.

Litet senare, strax efter'jul, upprepades hennes
obetvingliga lust att ga ut och gå, och ännu litet
senare märkte inspektorskan, hvars skelande ögon äro

nog så skarpa, att doktorns present till Ida, det pryd-
liga uret, var försvunnet med kedja och allt från
hennes bord. Det föranledde några frågor och und-
vikande svar, men sedan dess iakttog man Ida med
misstro. — —

—

Unge husbond kommer en af årets sista dagar
upprörd och bister till inspektörens och förebrår honom
öppet i kvinnornas närvaro hans falska förespeglingar
om Immola, samt säger att han tillställt hela köpet
bara för att själf få bli förvaltare på den nya egen-
domen. Ida brister utan ett ord ut i gråt. Och när

unge husbond berättar henne att deras bröllop, på
grund af inspektörens falska handlingssätt, är upp-
skjutet på obestämd tid, det vill säga ända till dess
han kan få ut sitt arf och köpa sig en egen lägenhet,
så blir hennes gråt så hj ärtslitande, att unge husbond
afbryter sina förebråelser mot inspektören och följer
Ida in i hennes lilla kammare, där barnet börjar gråta
i kapp med modern.

Efter många frågor och omgångar, mycket smek
och många försäkringar om kärlek och förlåtelse får
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unge husbond slutligen veta, att barnet icke alls är hans
lika litet som det är Idas. Det är en fattig, tiggande
kvinnas, som lämnat det åt Ida mot vedergällning-
och mot hennes löfte att draga försorg om barnets
framtid. Den beryktade Hakens Marja-Lena har varit
Ida behjälplig med barnets anskaffande.

»Åhåå!» säger unge husbond förvirrad.
Han kan de första ögonblicken efter denna nya

bekännelse icke tänka en klar tanke, — allting går
omkring i hufvudet på honom. Han försöker för-
gäfves morska upp sig som en sträng domare.

Ida ligger upplöst i tårar framför honom på
sin säng och tigger och ber om förlåtelse och försäkrar
att hon gjort det bara af kärlek till honom, och att

hon haft det så svårt och tungt att en annan längesen
skulle tagit lifvet af sig i hennes ställe.

Unge husbond kan icke bli vred på Ida så som
han önskar det. Han känner inom sig att detta be-
drägeri har kostat Ida så mycken sorg och själf-
behärskning, hvilket allt hon hållit tyst för sig själf,
att han vacklar i sitt första beslut att genast stöta
bort henne. Han känner sig i stället underligt till-
talad af hennes stora bevis på förslagen handlings-
kraft. Och han kan omöjligt tvifla på att hon älskar
honom, ty gjorde hon det icke, så skulle hon aldrig
utsatt sig för allt hvad hon genomgått. Än mindre
skulle hon göra sin bekännelse för honom just i dag,
då deras framtid synes så mörk och deras hopp så
aflägset. Vore hon en vanlig kvinna, som bara
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ville bli försörjd, så skulle hon handlat på ett helt
annat vis.

Han böjer sig tankfull ner mot Ida. har icke
ett ord till svar på alla hennes många, lyfter upp
henne, drager henne till sig och kysser henne. Sedan
stryker han henne öfver håret, ser vänligt och upp-
muntrande på henne, sätter sig och har henne ner i
sitt knä, men får ännu ej fram ett ord, som skulle
förklara hans besynnerliga känslor.

Ida har långsamt kommit till sig efter sin sinnes-
rörelse, hon låter unge husbond behandla sig som
han vill, men ser ut som om hon icke förstod honom.
Hon vågar icke bli glad ännu. ty hon fruktar att

den glädjen bara skulle vara ett alltför kort ögon-
blick. Men blodet forsar ånyo med fart i hennes
ådror, det kommer glans och ny hoppfullhet i hennes
blick, och hon törs knappast draga andan, rådd för
att hennes illusioner skola brista.

Då säger unge husbond ändtligen långsamt och
begrundande:

»Det var egentligen riktigt bra.»
»Hvilket då?» frågar Ida andlöst och hastigt.
»Att barnet inte är vårt!»
»Menar du det verkligen, Aakusti?» Idas hela

väsen är en enda stor, nyfiken fråga.
»Visst menar jag det!» svarar unge husbond

tankfullt och lämnar Ida. Det är för besynnerligt,
så den här historien verkar på honom, tycker han.
I stället för att jaga Ida som en bedragerska på porten,
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såsom hon förtjänat för sin djärfva förställning med
moderskapet, märker han att hon blifvit honom dubbelt
kärare. Han förstår sig icke längre själf, han är alldeles
bortkollrad, men samtidigt känner han det så fullt
under hjärtat af en främmande, oförklarlig lycka, att

han bara kan stamma:

»Nog är det märkvärdigt. .. nog är det märk-
värdigt . ..!»

»Hvilket då?» frågar Ida igen
»Att jag tycker om dig dubbelt mera nu!»
Unge husbond har aldrig erfarit hvad det vill

säga att få förlåta, att förlåta af hjärtat och att förlåta
den. som man älskar . . .!

Det blir ett långt samtal mellan dem med många
förslag för framtiden och mycket bekymmer för det
främmande barnet och hvad de skola göra med det.
Men ett komma de öfverens om, — att bevara Idas
hemlighet lika bra som hon gjort det ensam.

Utanför i det yttre rummet vänta inspektörens
att unge husbond skall komma igen och fortsätta
sina afbrutna förebråelser. Inspektörens samvete är i
denna sak kanske icke fullt så godt som i många
andra. Han har egentligen sträfvat bara efter sin
gamla inspektorsplats på Monola, men ändå är han
likasom litet illa till mods inför unge husbond. Ty
när Monolavärdinnan redan före jul undertecknade
köpekontraktet af Immola och samtidigt erbjöd honom
honom platsen som förvaltare där, så hade han icke
mer en tanke på unge husbond och Ida. Så för-
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bryllad och tillika stolt blef han öfver den knappast
väntade utgången, att han alldeles glömde föreslå unge
husbond till platsen. Och det hade tusen andra in-
spektörer glömt med honom.

I alla fall har just det medvetandet afbrutit hvarje
vidare förtroende mellan honom och unge husbond.
Därför har inspektören ingenting berättat om Immola-
köpet, och därför har unge husbond själf i bekymmers-
lös okunnighet gått omkring och byggt luftslott ännu
länge efter det hela Immolaaftären var en afgjord sak.

Medan unge husbond och Ida ännu äro-upptagna
af sina planer och den förre med undran märker
hvilken slug och beräknande flicka Ida är, medan
han hälften ovilligt medgifver för sig själf, att han
kanske nu först fått ögonen öppnade och känner sig
kommen riktigt nära Ida, och att han nu först förstår
hennes kärlek och hvad hon är i stånd att göra för
den, så afbrytas de af att någon kommer i det yttre
rummet mot dörren till deras. Inspektorskan gläntar
på den och säger med. en besynnerlig min att en
främmande kvinna är därute och vill tala med Ida.

Ida blir alldeles blek vid underrättelsen och hviskar
förskräckt till unge husbond:

»Nu är hon här ändå!»
»Hvem då?» frågar han.
»Den riktiga modern, som jag inte kunnat betala,

och som därför ansätter mig, när hon hört ute i
socknen att du inte får Immola och att det inte blir
någonting af vårt bröllop ännu . . .»
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»Det var satan!» svär unge husbond. »Nu få
alla veta hvad du gjort!»

»Det är det hon hotat mig med,» svarar Ida
oroligt och skyndar ut att möta sitt öde.

Där står en trasig kvinna med Idas ur i handen
och låter munkvarnen gå för inspektörens, som lyssna
med nyfiken förvåning till henne. Ida hinner upp-
fatta att hon för dem framställer sitt ärende och att

hon förklarar att hon omöjligt kan hålla till godo
med uret som ersättning för de pengar, Hakens
Marja-Lena har lofvat henne, ty ingen människa vill
taga ett ur som kontant, utan man tror öfverallt att

hon stulit det, fast hon fått det af Ida som ärlig be-
talning för sitt barn.

»Det är mycket besynnerliga saker den här kvin-
nan har att berätta,» säger inspektorskan till Ida, när

hon närmar sig, och fäster en lång blick på henne.
Ida fattar att hennes hemlighet är ohjälpligt för-

lorad, stannar och vrider händerna och vänder sig
ångestfull om mot unge husbond för att söka hjälp
hos honom.

Han går beslutsamt fram till kvinnan, tager uret

ur handen på henne och lägger dit en sedel i stället.
»Se där har du dugliga pengar!» säger han.

»Och ditt barn ska du också få igen med detsamma.
Är du inte nöjd med det?»

Inspektörens veta icke genast hvad de skola tänka,
men småningom klarnar det för dem att unge hus-
bond varit i komplott med Ida om hela tillställningen.
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Det är alldeles tydligt, ty annars skulle han icke
handla så. Och de äro smått snopna öfver att ha
låtit sig dragas vid näsan af de älskande, men så ha
dessa också spelat sina roller som mästare!

Den främmande kvinnan får rundlig ersättning
af unge husbond för länet af sitt barn och löfte om
mera i framtiden. Ida är nära att falla unge husbond
om halsen i de andras närvaro för hans medhåll, och
hennes kärleksfulla tacksamhet vet af inga gränser.

Men historien om Idas barn är redan på väg ut

i bygden, och om några dagar är den känd öfverallt.
När den kommer till Monolavärdinnans öron,

säger hon förnöjd och triumferande:
»Jag har ju alltid sagt att det inte var unge hus-

bonds barn. Tror ni mig nu, — hva?»



XXI i.

Helsingfors afvaktar doktor Udde med en viss
spänning stämningen, som Monolavärdinnan skall
sända på honom. Han har ånyo talat med

juristen, som finner casus högst intressant och lofvar
att gärna föra hans sak, så snart den styfva värdinnan
gör allvar af sin hotelse.

Men han beklagar tillika att doktor Udde icke
tagit ändå närmare reda på sammanhanget i saken,
den förefaller honom icke sä enkel som doktorn tror,

ty värdinnan är säkert icke en så dum person att

hon af bara envishet och oförsonlighet ställer till
rättegång. Det måste ligga ännu någonting annat
under det, om hon verkligen anklagar honom. Men
det är just det, som juristen tror att hon icke skall
göra, det var bara en tom hotelse för att vara logisk
och icke gifva- tappt. Och han kan icke hälla inne
med en viss leende beundran för henne.

Emellertid hänger hotelsen som ett mörkt moln
på doktorns annars så ljusa och milda framtids-
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himmel och fördärfvar hans ro under långa tider.
Inspektören har på doktorns begäran lofvat skrifva
till honom i fall han får någonting af vikt att omtala.
Men ännu har doktorn ej hört ett ord från Monola,
fast det nya året redan är inne och vårtingen börja
i landsorten inom kort.

Under den obehagliga väntan lämnar doktorn
ofrivilligt fröken Anna Suntio ur sikte, han har icke
lust att fortsätta en förbindelse, hvilken när som helst
kan afbrytas genom stämningen han väntar, ty kom-
mer den, så blir hans historia i ett nu bekant, sär-
deles i de kretsar, där man har ögonen fästa på
honom, och de kretsarna äro ej så små, — tyvärr!

Fast doktorn är en stor ifrare för kvinnoeman-
cipationen, litar han instinktmässigt icke på kvinnans
förmåga att lidelsefritt döma i en sådan sak som
denna, i synnerhet om hon är direkt intresserad i
den. Och han vågar tro att Anna Suntio är det.

Han har någon gång mött henne på gatan, och
hennes blick har då jagat ett sting genom honom,
så fulla af tysta förebråelser och sårad själfkänsla voro
de raska, bruna ögonen. Han finner det icke heller
besynnerligt, ty han måste medgifva att han tidigare
uppmärksammat henne för mycket. Och dessutom
vet han med sig, att han är ett af de »bättre partierna»,
som stå en flicka till buds inom det finskt sinnade
Helsingfors. Hans framtid har öppnare och större
perspektiv, än de flesta unga mäns. och hans rykte
är oklanderligt — ännu så länge. Möjligheten att
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det kan få ens den minsta fläck gör honom ofta all-
deles utom sig, och kamraterna börja märka att det
icke står riktigt bra till med honom.

Hans frimodiga och själfsäkra väsen har fatt en
stöt, som gör honom olik sig. Redan efter hans
vistelse på landet, kunde hans närmaste vänner iakt-
taga en viss förändring hos honom, hans hänförelse
för den finske odalbonden var icke fullt så oförbehåll-
sam och ädel som tidigare, — det var som hade han
fått en sordin placerad öfver sin själs förut så högt
och fritt klingande strängar.

' Han yttrade sig ofta med en viss naiv skepticism
öfver det finska partiets prima principia, på hvilka
man aldrig hade lof att tvifla, och hans vetenskapliga
nit hade likasom öfvergifvit honom sedan han tagit
sin doktorsgrad. De vänner, som väntat något stort

af hans rena hänförelse, sågo spörjande på hvarandra
och frågade hvad -det var, som gick åt Udde, han
som varit deras gemensamma öfvertygelses lyckligaste
söndagsbarn!

Förhållandet var att filosofie doktorn börjat filo-
sofera på egen hand, utanom examens- och de poli-
tiska formulären. Och ju mera han tänkte, desto
mindre ifrig blef han med att uttala sina tankar.
Hans litteratur- och konstkritiker blefvo sällsyntheter
i de dagliga bladen, och man sade man och man
emellan att han tänkte pä att helt slå om bana och
ägna sig åt det praktiska arbetet för fosterlandet.
Farbror Universitetsrektorn skämtade nu mera öfver
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filosofen, som i stället för att bygga system på sin
vindskammare, valde den empiriska vägen och satt i
praktiska utskott samt köpte aktier i det nya telefon-
bolaget. Men doktor Udde hade ingen lärd lustighet
att svara med, han log ett löje som skulle vara godt
och obekymradt, men som i stället tydligt blottade
att hans lefnadsvishet alls icke var af den rätta, glada
arten.

Och nu kom historien med Ida och Anna Suntio
till hans tidigare grubbel!

Doktor Udde börjar erfara obehaget af att vara
en ganska enfaldig, svag människa, fast han hållit
sitt glänsande föredrag om det etiska momentet hos
Ibsen och tagit högsta röstetalet vid både magister-
och doktorsgraden. Och det är mycket nedsättande
och förargligt.

Men midt ibland hans själfnedsättande och för-
argliga tankar står upprätt en oförgänglig öfvertygelse:
tron på den fria viljan och dess makt att lyfta och
härska. Det är det enda af hans gamla tro, som
riktigt håller streck, och det är ingalunda en liten
spillra han med den räddat undan sin ungdoms hän-
förelses skeppsbrott. Med den kan han möta lugnt
det praktiska lifvets svårigheter, hvilka hittills bekymrat
honom så föga.

Doktor Uddes demokratiska sinnelag är alls ej
svalare än förut, hans personliga erfarenheter ha långt
ifrån rubbat hans tro på principen. Men han inser
att det kanske återstår honom åtskilligt arbete och
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ansträngning innan han blir en verklig folkets man.
Han har haft ett fel, som är gemensamt för alla
entusiaster: att taga saken för lätt. Egentligen är det
ganska naturligt att han skulle taga den så, ty han
hade icke då tänkt på att hans omgifnings en gång
storslagna entusiasm urartat småningom till bara politik,
och att de varma orden ofta voro fraser. Naturligt-
vis fanns det både karakter och tro bakom fraserna
hos mången som ännu tog dem på allvar, och det
kanske just hos dem, som allra minst deklamerade
om det finska fosterlandet. Men den stora finska
språkfrågan var numera principielt löst och genom-
förd, och då blefvo de stora orden ihåliga ekon från
en tidigare tid, under hvilken de verkligen gömt en
lefvande sanning. Nu behöfde man en ny lösen.

Det är hans sorg att denna insikt gör honom
allt mer främmande för sina forna partivänner, hvilka
genom tröghetslagens tvång fortsätta i samma riktning
i hvilken de en gång i sin gröna ungdom blifvit
slungade. Men den sorgen adlar honom, han stiger
i sin egen aktning genom den, — han är pä väg att

bli en andens aristokrat, i sträfvanden och tankar långt
framom sina samtida.

Genom att så precisera sin ställning i samtidens
frågor, finner han en ganska behaglig och smickrande
ro med sig själf. Han har arbetat sig upp och ur
gemenskapen och jämlikheten med alla omkring sig,
han står på sin egen öfvertygelses fasta botten, och
denna botten höjer sig och blir småningom icke all-
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deles olik en piedestal. På den reser sig hans höga
jag och tager emot gillande.

I sanning, doktor Udde behöfver en smula själf-
uppmuntran under dessa svåra tider af nedslagenhet
och oangenäm väntan. Hans moraliska styrka är

ganska kolossal, han vänder sig icke till någon med
sina bekymmer, och han bereder sig med filosofisk
öfverlägsenhet att höra sitt namn sudlas af falska
rykten och se sin oklanderliga sällskapsperson under-
kastad tvifvel af tanter, som hittills beundrat honom
utan förbehåll.

Världens orättvisa är stor, men hans tro på det
rättas slutliga seger är ändå större.

En dag knackar det på dörren till andens aristo-
krats vackra rum, pigan träder in och säger med ett

litet leende, att en flicka från landet, från den egen-
domen, där doktorn bodde senaste vinter, önskar att

få tala med honom. Doktorn har styrka nog att

låtsa ett iskallt lugn, ber pigan låta henne komma
in och igenkänner i det oväntade besöket Ida Har-
vanen.

Ida niger djupt och blygt och tager fram ett

rekommendationsbref till doktorn. Brefvet är utfär-
dadt af f. d. Monolainspektoren, numera förvaltare
pä Immola, och innehåller dessutom några rader af
unge husbonds hand.

Det lyder:
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»Bästa herr doktor!
Sedan förhållandena numera klarnat och ställt

Eder i det rätta ljuset också inför Monolavärdinnan,
tager jag mig friheten att för Ida Harvanens skull
skrifva till Eder, på samma gång jag meddelar Er
att all tanke på rättegångstalan mot Er förfallit.

»Saken är nämligen den. att Ida och unge herr
Harvanen i samråd narrat både sin mor och mig med
uppgiften om barnet, hvilket alls ej ar deras. Genom
denna sin brottsliga förställning och sin fula lögn-
aktighet har Ida blifvit tvungen att åtminstone för en
tid lämna hemorten och söka sig en syssla i Hel-
singfors. Jag är dock viss om att herr doktorn icke
dömer den stackars flickan strängare än vi, utan vill
hjälpa henne och oss genom att förorda henne till
en plats hos en god familj, som ni känner, och dal-
bon får sträng tillsyn och god behandling. Mycket
arbete bör hon få, det är henne ett lagom straff.

»Vi ha ingen annan bekant i Helsingfors att

vända oss till, men jag är säker på att doktorn icke
blir besvärad af att göra en god gärning för gammal
bekantskaps skull, särdeles som jag känner er kärlek
till det finska folket och ert goda hjärta.

På lön göres inga anspråk af Ida, bara hon lyckas
finna en plats hos hyggliga människor.»

Unge husbonds tillägg lyder:
»Gode herr doktor!

Om herr doktorn ville visa Ida och mig den
vänligheten att rekommendera henne till en bra plats,
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så gör ni en god gärning. Ida och jag äro vänner
fortfarande, och vi komma nog att gifta oss, så snart

det blir möjligt. Vi ha utstått för mycket för hvar-
andras skull för att låta allting gå om intet. Jag
hoppas att doktorn snart glömmer allt obehag Ni lidit
för vår skull och framdeles vill göra oss äran af sitt
besök, dä vi skola veta tacka Er för ert bistånd.»

Doktorn står en stund gladt öfverraskad med
brefvet i handen och känner det som om en sten

fallit från hans hjärta. Han är så glad, att han helt
glömmer vara sedligt sårad öfver Idas handlingssätt,
och han bemöter henne alls ej som delinkvent.

Han vet bara icke huru han skall kunna göra
något för henne. Då faller honom en utmärkt idé
in. Han ser på sitt ur, springer raskt upp, säger till
Ida att det var mycket bra att de vände sig till honom
och skyndar sig att draga sin öfverrock på. Han är

så i farten att realisera sin utmärkta idé, att han icke
gör Ida några frågor, såsom hon väntat, utan upp-
manar henne bara att följa med sig ut.

På gatan känner sig doktorn plötsligen litet brydd
öfver att gå vid sidan af en vacker bondflicka med
duk på hufvudet, — hvad skulle hans bekanta tänka
om de mötte Ida och honom ? Men det varar blott
ett ögonblick, han betänker i hvilket vackert ärende
han är stadd och ger sig i samspråk med Ida, med en
ifver som gällde det att trotsa en hel världs fördomar.

Ida är så brydd och vimmelkantig af Helsingfors'
härlighet och doktorns vänlighet, att hon ej vet ut
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och in på sig. Hon svarar generadt på doktorns frågor
och kan knappt hålla tankarna tillsammans, ty hon
måste se sig samtidigt omkring på gatan och beundra
de vackra husen. Men så mycket får doktorn ändå
veta, att unge husbond är kvar på Monola och sköter
beskedligt om egendomen som förr, medan inspektören
flyttat som förvaltare till Immola.

Nu äro de framme vid en dörr, som leder utåt
gatan, ofvan den finns en skvlt och där står: »Finsk
kvinnoförenings arbetsbyrå».

Doktorn går. in och Ida följer efter honom. I
kontorslokalen sitta ett par kvinnliga kontorister vid
sina pulpeter, och doktorn frågar den ena af dem
om inte fröken Anna Suntio står att träffas på byrån
den här tiden.

Kontoristen går in i ett inre rum och kommer
om ett ögonblick ut med Anna Suntio. Hon stannar

förvånad i dörren och ser frågande på doktorn,
medan en svag rodnad stiger henne uppåt kinderna.

Doktor Udde visar på Ida, ber att få tala några
ord med fröken Suntio, och så slås disken upp och
de bjudas träda in i rummet innanför. Där framför
doktorn sitt och Idas ärende, hoppas att fröken Suntio
vill taga sig af henne, och berättar på hvilket vis
han gjort Idas bekantskap. Men om hennes roman
säger han ingenting. Han får en beundrande och
erkännande blick af fröken Suntio för sitt folkliga
intresse och en kraftig försäkran att han kan vara
alldeles lugn för sin skyddsling, när han själf kommit
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med henne till finsk kvinnoförenings arbetsbyrå. Sedan
drager sig doktorn tillbaka och lämnar de två kvin-
norna att träffa aftal bäst de vilja.

Men när doktor Udde härnäst möter Anna Suntio
på gatan, går han icke förbi, utan rakt fram till
henne. Det blir ett långt och lifligt samtal mellan
dem om Ida Harvanen, som redan fått en god plats,
och fast Anna Suntio har tusen bestyr, som hon
omöjligt kan uppskjuta utan fira för hela kvinno-
sakens bestånd, så försummar hon dem allihop för
att i det granna vintersolskenet vandra gata upp och
gata ned med doktorn. De möta bekanta utan att

hälsa på dem och de observeras af ögon från fönster
längs vägen, utan att de tänka pä hvad de utsätta
sig för.

Ty doktorn berättar Anna Suntio i väl valda
ord hela sammanhanget huru Ida Harvanen kom att

bli hans skyddsling.
När de skiljas åt trycka de varmt hvarandras

händer och doktorn säger tankfull:
»Det är som försynens finger vore med då Ida

Harvanen, i stället för att skilja oss åt, blef den som
förde oss tillsammans igen ...»

»Det är märkvärdigt... mycket märkvärdigt!»
svarar Anna Suntio och hennes bruna ögon le mer
friska och energiska än någonsin emot honom. »Och
det är storartadt,» tillägger hon, »att vi ändtligen
kommit så långt, att män och kvinnor kunna tala
öppet med hvarandra om sådana saker...»
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»Ja, det är det.» svarar doktorn litet blygt och
ser ned.

»Och det ar en god skola för Idas och herr
Harvanens kärlek, som ödet låtit oss bereda ...»

»Ja, det är det. .

»Och den skall gå genom pröfningen, det vet

jag. Ingenting kan trotsa en kärlek, som är byggd
på tro, försakelse och förtroende...»

»Nej .. . ingenting . ..!»

»I synnerhet förtroende!»
»Ja, det är det viktigaste,» medger doktorn.
»Om blott ett sådant förtroende vore allmän-

nare!» säger Anna Suntio med en suck och öppnar
farstudörren till registratorns trappuppgång.

»Hvad följde däraf?» vågar doktorn fråga och
ser plötsligt upp med en rask blick.

»Hm...» stammar Anna Suntio litet osäkrare,
»jag tror allting blefve enklare och klarare . . . och . ..
och lättare därigenom.»

»Hvilket då blef lättare?» frågar doktorn och träder
hälft frånvarande in efter henne i den kalla stenlagda
farstun, där afbrottet efter det skarpa solljuset gör det
alldeles mörkt för deras ögon. Doktorn himlar och
trampar fröken Suntio på kjolarna, fast de alls icke
släpa. Han gör sin ursäkt, men fumlar igen och
kommer af en händelse att snudda vid hennes hand.
Den griper fast i hans.

De bli alldeles tysta stående på stället och veta

icke hvad de skola göra. Doktorn är yr af en blyg
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lycka utan gräns och Anna Suntio är också yr af en
blyg lycka utan gräns.

Men så kan det icke få fortfara i evighet, därför
kramar hon dubbelt fast om doktorns hand och hviskar
hastigt:

»Släpp mig, släpp mig! Det kommer folk!»
»Anna!» säger doktorn med ofantligt mycket

tragiskt uttryck, — och vrider lös sin hand för att

lyda henne.
Därpå gå de förvirrade hvar åt sitt håll fast ingen

kommer och ingen vill förhindra dem att finna hvar-
andra redan i dag.
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