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Edvard Walldorff låg utsträckt på sin vilstol i ligg-
hallen, så tätt inpackad och ombonad att hän tyckte
att hän ej kunde röra sig. Trött av de få stegen hän
vandrat från sitt rum hade hän sintit ögonen, låg
liksoin i dvala och lyssnade förstrött tili det lågmälda
pratet av andra patienter, som packades in. Hän
kunde knappast urskilja vad man sade, ty enligt
order av översköterskan hade man placerat honom i
en avskild ända av ligghallen, likasom på ett
respektfullt avstånd från alla de andra, vilkas vilsto-
lar stodo i en lång rad bredvid varandra. Nå ja,
det gjorde honom detsamma, hän visste ju orsaken
varför hän fick ligga isolerad där i sitt hörn, låt vara
att läkaren ännu icke funnit baciller, att denna
svåra och långa sjukdom, som hän visste skulle
ända hans liv om några månader, ej ännu direkt
var konstaterad. Därför fick lian ju även ännu
stanna här tids nog skulle hän bli tvungen att
flytta tili lungsotssanatoriet samt därifrån tili vilan,
tili den eviga vilan, dit hans trötta anda längtade
likt den törstiga hjorten tili livets vattubäckar.
Varför hade hän kömmit hit, med vilken rätt hade
man tvungit honom tili denna tröttsamma resa.för-
mått honom att lämna detta plågoläger, vid vilket
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hän fjättrats i många, långa veckor och månader,
hjälpt honom att klä sig och fått honom ombord på
tåget.

Vad det var onödigt ahtaamman, varför hade man
ej gått in på att låta honom dö, då hän intet annat
ville än dö, varför hade man tvungit honom tili
denna resa, då ju doktorn, som skött honom under
hela sjukdomen, öppet hade tillstått för honom, att
där icke fanns något hopp, om hän ej av egen kraft,
med stöd av egen vilja att levä kunde stå naturen
hi.

Då hän dagen före resan allvarligt sett läkaren i
ögonen och fordrat att få veta sanningen, hela san-
ningen, hade denne ju icke kunnat dölja läkekon-
stens votum.

Ni är icke dödsdömd, men ni är fysiskt och psy-
kiskt slut, edra lungor äro av den långa kampen
mehän liv och död likasom upplöjda eher uppluck-
rade för att låta baciherna och den ödesdigra sjuk-
domen viima fotfäste. Men ännu har detta ej skett,
och har ni vilja att kampa emot, så kan ni bli frisk.

Men doktor, hade hän svarat, ni måste förlåta
rnig, denna vilja att levä, denna psykiska kraft, som
jag förstår att ni menar, den har jag ej. Och ni vet
tihräckligt mycket för att förstå, att jag ej kan ha
den.

—■ Ett under kan hända, hade doktorn replikerat,
och om ej för annat så måste ni underkasta er denna
resa för er gamla mors skuh. Klimatet här under hös-
ten är gift för er. Och så hade hän gått, efter full-
gjort värv. »Fallet» var för honom slut, en annan
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läkare fick taga vid. hikasom skarprättaren liar
skyldighet att taga en människas liv, trots det att
denna vill levä, så var det läkarens plikt att hålla
en människa vid liv, huru enträget denna än läng-
tade efter döden. Och medan hän hade önskat att få
ligga kvar, att låta sin blick glida över möbler och
böcker, dem hän älskat, att få sjunka djupare och
djupare och slockna, lugnt och fridfullt, pinades hän
upp tili denna resa, för att mötas av främmande män-
niskor, vilka skulle taga hand om honom och vilkas
hederliga plikt det var att motarbeta honom i det
hän innerst önskade.

I vestibulen hade en sjuksköterska, det var sana-
toriets översköterska, såsom hän senare erfor ung
och med något harmoniskt över sig, mött honom,
kallat ned hissen och visat honom hans mm. Så
hade läkaren kömmit. Hän var initierad av sin kol-
lega i huvudstaden, men hade sin metod och slog
tili med ett uppmuntrande hurtigt:

Nu skall ni klara upp er fysiskt, sade hän, ty ni
vet att en frisk själ skall bo i en frisk kropp, och skola
vi här råda bot på er livsleda och trötthet så är det
viktigast för oss att bygga upp er fysiskt. Ni skall ha
massor av god mat, god sömn och god luft, och då
skall det inte klicka att vi om ett par veckor köm-
mit framåt långa vägar.

Den sjuke hade lett halvt medlidsamt; hän tänkte
för sig själv över olika läkares olika vägar; helsing-
forsarn skulle bota hans själ och få hans kropp att
följa efter, sanatorieläkaren skulle ha det fysiska upp
och i dess spår skullefölja den psykiska hälsan. Där
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borde finnas en tredje, tänkte den sjuke för sig själv,
som kunde kombinera dessa två metoder själen
skall bjälpa kroppen, kroppen skall hjälpa själen,
men båda ligga i karret. Var kommer bjälpen ifrån
sedän?

Hän låg där i den friska, klara höstluften, och lät
sinä tankar glida tillbaka över händelserna efter
det ban lämnat bemmet i staden. Där var en olust-
förnimmelse med i det hela, känslan av att vara
tvungen att ha att göra med en rad nya människor.
Sjuksköterskan kanske skulle det bli flere var
hän nästan mest orolig för, hän hade alltid haft en
viss skräck för dessa vitklädda kvinnor, som vid
svårare fali ju voro oundvikliga, ja oumbärliga. Då
den sköterska, som nu under en lång följd av veckor
vårdat honom, befunnits vara en enkel, tämligen obil-
dad, men i detrent praktiska dugligkvinna, hade hän
känt sig tillfreds; —så hade hän åtminstone slup-
pit denna postilletyp, som hän kände från littera-
turen, undgått pratet om de högre tingen och de väl-
villiga omsorgerna om sin själ. Men vad skulle det
bliva här?

Jag heter syster Anne-Marie, hade hon sagt helt
enkelt och lugnt, och när hon på kvällen hade givit
honom hans medicin sade hon ett så hurtigt och
okonstlat »godnatt», att hän, trots alla beslut om en
uttröttads apati, svarat helt hyggligt, med detsamma
nästan skrämd besinnande att ingen främmande
skulle få den ringaste inblick i hans tankevärld och
föreställningar. Hän ville levä sitt liv tili slut, så-
som hän det beslutat, och där skulle ingen få komma
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in inom den gräns hän dragit omkring sig. Hau
tyckte i detta ögonblick att hän nästan hatade envar,
som sökte få en inblick i hans livs dystra och ödes-
digra hemlighet. Ensam skulle hän vara i den
mörka dal livet fört honom tili, ntanför människor-
nas krets stod hau, ntanför deras glädje och sorger,
förhoppningar och missräkningar. Hans kapitel var
färdigt det var blott att sätta ut den sista punk-
ten och vända bladet.

Sådan var berättelsen om Edvard Walldorff,
mångfrestaren, kämpen och försvararen, sökaren och

■ — finnaren, finnarn av det tunga svaret på alla sitt
livs spörsmål, så var den slut. Där fanns ickeplats för
något eller någon ensam skulle hän gå de få åter-
stående stegen . . .



En varm solglimt, framspmngen mellan september-
himmelns svävande moln, kom honom att öppna
ögonen. Det var ljus ocb värme ocb liv i luften,
mellan rutverket i barriärens balustrad såg ban tallar-
nas grenar lysa gulrött fram ur de gröna kronorna,
nere på parterren framför sanatoriebyggnaden syss-
lade en trädgårdsarbetare stillsamt med spade ocb
räfsa . . . det var tyst, ja där var en ro så fullkom-
lig, att den nästan föreföll att framträda än inten-
sivare genom ljudet av en långdragen lokomotiv-
vissling borta vid stationen.

Emellertid kom någon med varsamma steg vand-
rande fram över ligghallens långsträckta golv, stegen
kommo närmare, en fällstol lyftes fram tili hans
liggplats ocb någon slog sig ned. Hän vände en smul
på buvudet ocb såg åt sidan. Det var syster Anne-
Marie. Hän kände ett slags otåligbet. Hon bade blott
en lätt, oknäppt kappa på, ocb ban såg därunder
den vita sjuksköterskedräkten ocb den vita emalj-
broschen med dess blå kors. Det är ju ett bakkors,
tänkte ban plötsligt för sig själv, symbolen ifribets-
krigets bederstecken, i dess orden. Nå ja, en sjuk-
sköterskas liv var ju en kamp även det, det lät sig ju
sig ej förneka, ocb förresten huru många kvinnor
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liade ej vackert och tappert fyllt sinä stora uppgif-
ter i kriget. Kanske just att denna var en av dem,
som vårdat sårade och sjuka kämpar. .. Känslanav
irritation över att en främmande satt sig där bred-
vid honom förflyktigades snabbt i det varma ljuset,
hän vände huvndet ännu litet mera åt sidan, såg
syster Anne-Marie rätt i ansiktet och sade helt still-
saxnt:

God dag, syster Anne-Marie, ja det känns litet
nnderligt för mig att säga »syster» åt er, ty ser ni, där
borta i huvudstaden hade jag tili sjuksköterska en
enkel, duktig och säkert helt bra sköterska, men hon
representerade, huru skall jag uttrycka mig, jo hon
var där blott så att säga för det tekniska, och vet ni
att det var en riktig lycka för mig, ty jag tror att
jag hiivit galen om hon försökt några sådana där

religiösa konster med mig, vet ni ungefär någonting i
stil med när Mora från Östanlid satte sig för att om-
vända Bernhard Bertelsköld genom att traktera
honom med långa ramsor ur Thomas a Kempis, ni
vet i Fältskärens Berättelser.

Varför faller det er då genast in att säga
»syster» åt mig? sade syster Anne-Marie leende.
Tror ni kanske att jag har en postilla i fickan och
kömmit hit för att läsa högt för er?

Vad vet jag. Men ser ni, syster, förr i världen
när jag levde brukade jag i mångt och mycket, ja
kanske i alltför mycket, handia så att säga på känn,
och nu gick det likasom av sig självt ni sade i går
att ni var syster Anne-Marie, och det blev, tror jag,
genast ett axiom för mig; de gånger jagkommer att
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träffa er skall jag säkert allticl säga syster Anne-
Marie. Men det blir nog inte många gånger .. .

Det var ett och annat riktigt, tror jag, i vad
ni nu sade, men där var mera orätt, och jagtror att
vi kanske inte kommer att träffas ofta om ni håller
fast vid det.

Tonen var bestämd, men alls ej ovänlig, och då
den sjuke såg henne i ögonen faste hän sig vid den
egendomliga blandning av vilja och värme, som lyste
fram ur dem. Och dock retade eller kränkte hennes
ord på något sätt hans känsliga sinne och sönder-
trasade nerver. Det föreföll honom likasom om
syster Anne-Marie på något sätt gjort gällande
någon rätt över honom.

■— Vad menar ni, sade hän nastan strävt, vad var
det som var oriktigt?

Det kom mera allvar i hennes blick,

Jag vet ej, om jagförstod errätt, men ni talade
något om att ni förr i världen, då ni levde, handlade
och kände så och så. Jag kan inte tro, att man bör
säga så, då man lever och stårinför uppgiften att till-
friskna och finna vägen tillbaka tili hv och verksam-
het. Då döden skonat er och ni kömmit hit för att bli
frisk måste livet vara er och då har ni icke
rätt att tala om det som om något förflutet.

Det är inte mitt f el, invände den sjuke nästan
retligt, eller min förtjänst, huru ni vill säga det, att
döden skonat mig, ty jag har velat dö och jag vill
dö, trots det att man pinat mig att komma hit upp
tili sanatoriet. Mitt liv är slut, det är endast en
börda, som jag längtar att få avlyftad, och den
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som viii mig väl skall lioppas att jag ej må behöva
vänta länge. <

Syster Anne-Marie satt tyst ett par mimiter den
sjuke kom efteråt att tänka på att det måtte ha
berott på att hon behärskade sig och ej omedelbart
slog tili med den replik, som hans ord kunnat moti-
vera.

Det är inte bra, sade lion därpå lugnt, tror
jag, att en människa tar sig rätt eller tror sigharätt
att avgöra på det sättet om liv och död. Divet är
en gåva, ja ofta även vad ni mi menar: en börda,
men jag tror att det är bäst för alla människor att
inte försöka avgöra, om man skall ha rätt att för-
inta bördan eller låta gåvan bli tili ett intet.

Är det religiös dogmatism detta, eller fromleri
eller kanske blott en andaktsfull fras, så säger jag
däremot: Jag har inte begärt livet, och om så allt
är förstört och slut för mig, härjat ända tili de
första grundstenarna jag lade i unga år, då har jag
rätt att bli befriad.

Dogmtro och jag ha nog inte på mycket, myc-
ket länge haft det minsta med varandra att skaffa.
Och vore ni ej sjuk och trött skulle jag förneka er
rätten att tolka vad jag sagt såsom någotslags
andaktsfull fras, och förresten är det icke en lika
typisk fras av er att tala om att bli befriad. Vad vet
ni om livet och döden? Ni kan ha en tro, en föreställ-
ning, men vetskap kan ni icke äga, ty vad som lig-
ger bortom döden, på andra sidan om livets port
därom kan ni icke veta något. Därpå faller hela er
teori, och därpå ramlar även ali er rätt att vilja dö.
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Jag kan iute förneka er rätt att säga detta, men
ni kommer inte heller att kumia inverka på minrätt
att tanka min tanke om mitt liv och tänka den slut,
ända tili slutet.

■— Om så verkligen är, sade syster Anne-Marie
lugnt efter några sekunders paus, då tror jag att
det ej finnes någon plattform, på vilken vi kunna
mötas. Min livsuppgift är att stöda och hjälpa livet,
där det är svagt eller liotat. Om ui framhärdar i
ert uppsåt att inte vilja bli frisk, att inte gå uppåt
och att inte från er sida göra allt vad som är möj-
ligt för att motsvara de krav, som ställas, som ännu
äro ställda på er, då är kanske den där enkla, såsom
ni uttryckte er »tekniska» sjuksköterskan, som inte
stör er med något prat om livets filosofi, det bästa
för er. Och då skola vi inte heller vidare träffas.

Jag framhärdar, sade hän med ett slags inbun-
den stolthet, ett envist trots, som i alla tider värit
ett rätt framträdande karaktärsdrag hos honom. Och
om min vilja att få dö och er fordran på mig att jag
skall vilja levä ej kunna sammanlikas, så må det
då gå såsom ni sade, såsom ni vill.

Farväl då, sade syster Anne-Marie lugnt, le-
tade rätt på hans magra, tunna hand bland f il-
tama och tryckte den vänligt —så må det då bli,
som jag vill.

Med detsamma hade hon rest sig och var med
några lätta steg försvunnen.

Edvard Walldorff slöt ögonen, med en känsla på
samma gång av inteusiv trötthet och pinsam irri-
tation. Samtalet med syster Anne-Marie hade på ett
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sällsamt sätt upprört honom, hän kände huru puisen,
ytterligt känslig efter den långa sjukdomen, ökat tak-
ten och plågade honom.

Hade hän sagt något, som var orätt eller ohöviskt?
Det kunde hän inte inse. Inte kunde hän rasera
hela sin tankebyggnad, hela konstruktionen av det
kommande, för att hålla med denna främmande
sjuksköterska, som av en händelse hadesattsig vid
hans vilstol. Varför hade hon inte låtit ämnet falla,
så hade hän dock under den återstående tiden fått
då och då träffa och samtala med en kännande, sym-
patisk människa. Ty sympatisk, lugn och god, att hon
var sådan, det kunde hän icke dölja för sig. Plötsligt
kom hän att tanka på hennes handtryckning före-
gående kväll då hän kom, fast och mjuk på
samma gång, lik ett redligt och hjärtligt vällcom-
men, som för några minuter nästan lockat honom
att glömma obehaget av att komma tili detta
nya ställe, nödgas träffa nya människor och utsät-
tas för nya metoder och mediciner, allt i syfte att
rädda detta usla liv, som hansjälventrägetönskade
bli kvitt. Och nu åter denna hand, vilken var som
stöd och värme på samma gång.

Hän led, nästan så att hän våndades, under denna
disharmoni, som kändes dubbelt svår därför att hän
med ens fått en känsla av att hän dock trots allt,
trots alla sinä beslut och idebyggnader, inte hade lyc-
kats helt göra sig fri från sinä medmänniskor, att det
plötsligt vållade honom ve att samtalet med syster
Anne-Marie, med denna främling, som hän sett
första gångenföregående kväll, fjärmat demfrån var-
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andra och berövat honom möjligheten attfåträffa
och prata med henne.

Solen hade täckts av mörka moln och september-
vinden rasslade i björkarnas gula löv. Vad ligg-
hallen, som nyss stått där så ljus och värin, nu syn-
tes dyster och skrämmande med sinä långa rader av
vilande gestalter i orörlig ombonad. Ja, såsom ett
övergivet sjnkhus med ett led av döda på lit de
parade.

Hän lyckades utan hjälp kränga sig tir inpacknin-
gen, ledde sig med stapplande steg längs barriären
ut från ligghallen, kom ned med hissen och in i sitt
rum, där hän maktlös sjönk ned på bädden.

På kvällen kom en undersköterska och gav honom
hans medicin, och så låg hän länge vaken, med ir-
rande tankar och en undermedveten kansia av att
hän ville komma bort, långt bort tili något annat
ställe, där det fanns blott likgiltiga människor,
och ingen, som kunde eller ville störa hans ro, denna
ro, tili vilken hän om någon borde ha rätt . . .



Följande dag hade vädret skiftat om. Det var en
riktig indiansommardag, solen lyste augustivarm,
vinden hade somnat någonstädes i fjärran, det var
som om årstiden med ett slag flyttat sig minst en
månad tillbaka.

Edvard Walldorff klädde sig, modstulen och
pinad av denna oerhörda trötthet och skiftande
puis, som voro sviter av hans långa sjukdom, men
då hän efter frukosten kom upp i ligghallenkunde
hän inte värja sitt sinne för intrycken av denna
strålande dag.

Solen är dock något underbart, tänkte hän, där
hän låg inpackad i sin ända av hallen; jag vill icke
bli frisk, jag vill icke återvända tili livet, och dock
kännes det som om min sjuka kropp kanske rakt
emot min vilja suger in detta ljus och denna värme.
In i skymningen och skuggan ville jag glida, men Iju-
set och värmen kan man ej stå emot. Och så med
ens greps hän likasom av skräck, av ångest för att
vistelsen där på sanatoriet dock mot hans vilja
skulle bringa honom bättring, föra honom in i en
lång och svår konvalescens, ur vilken hän slutligen
skulle vara tvungen att stiga ut i livet, ut i världen,
tili denna tillvaro, där allt vad hän älskat och hop-
Segrare 2
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pats på låg i ruiner, där allt vad lian förmått sopats
bort av tidens ström, där dagen skulle gry med mör-
ker ooh med det dystra minnet av en gårdag i få-
fänglighet och missräkning.

Nej, nej och åter nej, mumlade hau för sig själv,
men så gledo hans tankar över i nya riktningar, hän
såg hur solen steg högre upp under sinbana, huru
skuggorna av hallens träpelare likasom ett led lig-
gande krigare på kommando flyttade sig, hän räk-
nade ut att klockan var tre eller mera, och så kom
hän med ens att tänka på att om syster Anne-
Marie och hän icke föregående dag stannat i en
sådan meningskonflikt, då hade hon kanske även
denna förmiddag kömmit eller skulle kanske ännu
komma och se om patienten, prata bort några mi-
nuter och göra ett litet avbrott i de många och
långa timmar hän var ålagd att ligga där för att
supa in ren och solmättad luft i sinä sjuka och trötta
lungor.

Hon var ju dock endast god, hon ville ju dock
endast väl, tänkte hän för sig, och med vadrätt kunde
jag motsäga henne i hennes uppfattning om sjuk-
sköterskans kali. Självfallet måste den juvara riktig,
fastän jag ej kan dragas in inom dess råmärken. Jag
har stött henne tillbaka med oförsonliga ord, ochså
har jag mist det, som kanske dock kunnat kasta en
glimt av ljus i allt mitt mörker.

Och mehän hän låg och tänkte så, kände hän
innerst, att under dessa konstruerade ideer vällde
fram en flod av äkta, sanna tankar, som hän ej ville
eller vågade tänka ut, men vilka, om hän var rätt-
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vis mot sig själv, bevisade att hän led djupt och
ofrånkomligt av att med sin mörka och trotsiga döds-
längtans teori ha stött tillbaka denna kvinna, som
det kände hän nu innerst ända från hans ankomst
tili sanatoriet hade hiivit som en ljusglimt eller
ett stöd eller ja, hän kunde ej få någon verkligt
bra formulering, men hän kände, att hän skullevan-
trivas på detta ställe, ja hata det och vilja bort om,
ja om ej hon där nere i vestibulen tryckt hans hand
tili välkommen, om hon ej sagt sitt vänliga och hur-
tiga godnatt, om hon ej dagen förut taiat så, ja just så
som hon hade taiat med honom. Där dök upp hos
honom från forna dagar denna chevalereskarespekt
för den självständigakvinnan avhjärta ochförstånd,
som klokt och lugnt sade sin mening ut och stod för
den, även under de svåraste angrepp av motskäl i
imponerande utstyrsel och av dialektikens ofta för-
bluffande konstgrepp.

Hän höll på att i tankarna spinna vidare på detta
tema, då uppstignings- och inpackningskvartens
buller och prat kom honom att i sin isolering och
likgiltighet för alla medmänniskor sluta ögonen och
bjuda tili att inte höra. Där släpade inpackerskan
bolster, kuddar och filtar, där Ijöd ett muntert
skratt, där kom någon gående åt hans håll, samti-
digt upphov en herre sin stämma tili någotslags
lärd förklaring av solstrålarnas fysikaliska inver-
kan ....och så blev det då slutligen åter tyst. Dör-
ren hade för sista gången stängts efter en bortvand-
rande och den sista nykomlingen var inpackad och
hade resignerat inför de övriga mumiernas envisa
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vägran att ge sig in på någotslags halvhög eller vis-
kande diskussion.

Edvard Walldorff öppnade ögonen, liksom be-
friad efter bullret och pratet, och såg sig omkting;

På tältstolen aUdeles invid hans plats sattsyster
Anne-Marie och tittade lugnt och vänligt påhonom.

Ser ni, sade hon lågt, jag visste inte säkert om
ni sov eller inte, därför kom jag så tyst. Men nu
kan vi ju prata bort en stund, om ni har lust och
krafter.

Hän kunde först ej få fram ett ord. Det var som
om hans hjärta stannat, som om något stockat sig i
haisen, och hän kände huru denna fruktansvärda
känslighet och intensiva trötthet beredde honom
samma pina som så många gånger förut under
sjukdomen- ett par tårar trängde fram, och där
låg hän med händerna inklämda i filten och klippte
med ögonlocken för att försöka dölja sin omanliga
rörelse.

Ni kom ändå, sade hän med ett tämligen miss-
lyckat försök att dölja sin rörelse, och det har värit
förfärligt vänligt av er, ser ni jagkan inte låta bli att
känna det så, trots ali min vilja att inte låta någon-
ting, förstår ni, få den betydelse för mig att det skulle
få ändra något i detta, som ni vet att jag vill. Och
ser ni inte förresten tili vilken punkt av elände jag är
bragt, det har inte undgått ertsjuksköterske-öga att
jag ligger här med tårar i ögonen och puisen långa
vägar över hundra blott emedan syster Anne-Marie
kom hit i dag, inte var ledsen över mitt trots i går,
utan ville se om sin ynkling. Förstår ni vad detta
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betyder för mig! Jag bar värit en man, ja det är
kanske svårt för er att tro det mi, men jagbar stått bi
i mången kamp, jag bar bjudit tili att vara stark och
glad och kanske lyckats i någon mån där andra värit
bedrövade och klena, jag bar värit en arbetsmän-
niska, icke av bögfärd eller tillgjordhet, ja knap-
past.ens av ärelystnad, utan emedan jag inom mig
känt en motor och kanske därtill en maning, som
ödet eller vad ni vill kalla det placerat inom mig
tili drivkraft och ledning, ja, och så —så bar jag
värit lycklig, lycklig i min verksambet, lycklig i mitt
bem, lycklig i kretsen av begåvade vänner, lycklig
även tack väre många nobla och kloka kvinnor, som
jag mött på min väg. Och vad är blivet av allt
detta? Ett vrak på livets ocean, en skeppsbruten
efter ett kvartsekel av intensivt liv, en sjukling,som
knappast håller ihop och som gråter som ett käns-
ligt barn, därför att en vitklädd syster ändå inte blev
borta, utan kom . . .

Ni skall veta en sak, sade syster Anne-Marie
stilla, och det är att ni inte skall tro att jag intekan
eller vill förstå er på den grund, att jag intekan dela er
uppfattning och godkänna edra resultat. Och så vill
jagöppet erkänna eller kanske borde jag säga bekänna
för er att det naturligtvis inte en sekund i går var min
avsikt att fullfölja det där, som jag sade om platt-
formen. Var tror ni att en sjuksköterska bar sin
rätta plattform om inte just där, varest bennes pati-
ent bar det svårast. Där är jubennes uppgift, och
jag tror syster Anne-Marie log ett litet vackert
och finkänsligt leende jag tror verkligen att ni
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kan betraktas såsom en uppgift och dessutom
säkert inte en av de lättaste.

Det vill säga, ni menar
Jag menar blott att jag knnde citera er själv.

Ert fysiska jag och ert psykiska jag ligga ju båda i
kärret, och intetdera vill komma upp. Nå ja, att
under sådana förhållanden få hela er upp ur moraset,
det kan ju inte vara någon så alldeles lätt uppgift.
Det är ju alltid svårt när den, soin ramlat i, inte
vill hjälpa tili själv. Inte sant?

Ni har, syster Anne-Marie, sade den sjuke efter
en stunds grubblande, ett sätt att säga dessa saker,
som jag egentligen inte borde tycka om. Var har ni
lärt er en dylik modärn krigföring med flankrörelser
och angrepp i ryggen? Och dock tycker jag om det,
och om jag skulle börja med mitt gamla psykologi-
serande så tror jag att jagkunde räkna ut varpå det
beror.

Och det skulle vara, sporde syster Anne-Marie
med en snabb blick av humorfylld nyfikenhet och
säkerligen därutöver en viss tillfredsställelse över
att hennes 'dödslängtande patient stod i beråd att
börja »med sitt gamla psykologiserande».
• Ja, fortsatte den sjuke, det är kanske inte så lätt

att formulera, men ser ni nu: när exempelvis min
mor, som så häugivet följt utvecklingen av min
sjukdom, säger att jag skall taga mitt förnuft tili
fånga, överge min apati och så vidare, då är det ju
ändå detta självfallna, som en mor under alla för-
hållanden måste önska och hoppas på, och vidare:
när minä vänner från förr tittade in tili mig och
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på sitt burschikosa sätt tillsade mig att »raska
upp mig», att »ge sjukdomen för hin» och allt möj-
ligt annat mera eller mindre vackert, ja då var det
närmast något, soin de tyckte sig skyldiga en gam-
ma! kamrat. Förresten kände jag på mig att egent-
ligen ingen av dem verkligen trott, att jag skulle
kumia förvärva liv och hälsa, det har väl för
det mesta värit ett sådant där »sista tack»,
som någongång når fram tili sjuklägret, men för
det mesta kommer först på begravningskrans-
banden.

Nå, och vidare, frågade syster Anne-Marie,
kanske en smula chockerad av den sjukes ironiska
realism, men innerst dock intresserad av att få en
liten bit utsikt över sin patients forna jag ty hon
kände undermedvetet att det var där stödet under
kampen mot hans livsleda var att söka.

Nå ja, de voro i varje händelse allasådana, som
av en eller annan anledning skulle säga mig något
dylikt modern av moderskärlek, den gamla vän-
nen av kamratkänsla, kanske därtill någon kvinna
av en för henne odefinierbar, men för mig ytterst
begriplig kansia av att hon skulle göra något emedan
hon mindes, att hon en gång trott att hon älskat
mig, ja det var nu det ja, och så vidare. Men i förgår
kör man hit något, som förr var en människa, nu en
söndrig kropp och en trasig ande, som ni tog vänligt
emot, som ni med ert handslag gav likasom en ström
av liv och värme, som ni i går ville göra allt gott och
som mötte er med mörker och missmod och trots.
Och så är ni här i dag, och ni har satt er så tyst på
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stolen här, att jag inte märkte det, för att inte störa
mig om jag möjligen sov.

Ni får inte upphöja detta tili någonting alls, in-
vände nu syster Anne-Marie, ni glömmer att jag är
sjuksköterska och att det just är min uppgift att
bevisa de sjuka förståelse och omvårdnad.

Ser ni syster Anne-Marie, sade den sjuke
likasom om hän inte hört eller ej velat fästa något
avseende vid det sjuksystern sagt, jag har grubblat
mycket över vår lilla drabbning i går, och jag kan
ärligt säga tili att det är ni, som fått övertaget, inte
sålunda att min uppfattning vore rubbad, ty jag har
samma utmärglade lekamen, samma eländiga lungor,
samma oerhörda sinneströtthet och samma åter-
blick över det förflutna i skövlat ochkrossat kaos som
i går, det vill säga inom min egen ram har intet köm-
mit tili, som kunde förändra min uppfattning, och
dock har ni kringränt minä positioner och på ett
visst sätt besegrat mig, och vet ni varför ni gjort det,
syster Anne-Marie?

Jag har inga vapen, replikerade syster Anne-
Marie med en liten skämtsam min, som bevisade att
hon inte nu ville ha dialogen över på något alltför
högtidligt pian; kanske det är det, just det, att jag
inga vapen har, som ger mig någon styrka.

Ni har i alla fall ett vapen, ett av deyppersta,
som finnas, gentog den sjuke allvarligt ochuppenbar-
ligen besluten att ordentligt få utsagt vad hän
tänkte. Det vapnet heter godheien. Och när jag
säger detta, syster, så skall ni inte tro, att det är ett
utslag av de härjningar sjukdomen utfört i en skep-
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tikers och intellektualitets-dyrkares själ och tanke-
värld. Det har alltid värit min mening, och det är
den oerhörda bristen på verklig godhet, som vållat
så mycket elände, så mycket sorger och svårigheter
i världen i alla tider. Det är denna verkliga, fristå-
ende godhet, som jag med Deibnitz ville kalla »ein
Ding an sich», vilken spontant och oberoende av
kombinationer och allt dylikt träder fram, ger sig
tillkänna och verkar sitt verk, det är den, som
representerar detta ypperliga vapen.

Den sjuke tystnade, kanske av trötthet, kanske
emedan hän övervägde, huru hän skulle fortsätta.
Syster Anne-Marie satt stilla, med ögonen riktade
mot tallarnas gulröda brand i aftonsolens intensiva
ljus.

Jag kunde illustrera vad jag menar, fastän jag
egentligen vet, att ni känner vad jag vill få fram.
Men ser ni, godheten kan ju vara av så olika slag,
ända från kommunalpampens godhet att låta tid-
niugarna berätta om att hän bekostat förplägnad åt
pauvres honteux på julkvällen, tili osjälviskhetens
godhet i det fördolda, där handlingens inre är allt,
dess yttre uppenbarelse intet. Eller godheten, som
måste uppkalla ett stort mått av mod och vilja att
träda fram, trots hån och belackare, för att vinna
sitt mål. Vet ni, jag skrev en gång en dikt, som jag
kallade »Bägaren», där det i de sista orden talades,
vill jag minnas, om »hjärtats vilja att förstå». Om
jag får kraft att i minnet bygga upp dikten och ni
tid att höra mig, skulle jag gärna citera den för er
någon gång.
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Kanske skall det lyckas för er att minnas ocli
mig att få tid, sade syster Anne-Marie vänligt. Men
nu har ni pratat er trött, och egentligenhavidockinte
kömmit tili något verkligt resultat. Om det nu skulle
vara sant, såsom ni säger, att jag fått övertaget eller
något i den stileu, då ville jag dock gärna veta var-
uti den där segern skulle bestå. Om det gäller att
ordna ord, tror jag att det aldrig blir så synner-
ligen mycket av edra nederlag.

Syster Anne-Marie, replikerade den sjuke efter
några sekunders eftersinnande, ni ha mig på
känn myeket bättre än de flesta av vännerna i gamla
tiden. Men nu vill jag icke med er »ordna ord», utan
handling. Jag begär preliminär fred varför skulle
vi världskrigsmänniskor inte använda tidens ord!

på de bästa möjliga villkor ni kan bevilja mig.
Ser ni, tillfogade hän, och hän såg upp på henne med
ett svagt leende av vemod och vädjan, ser ni jag
kan inte mistä er nu, jag kan inte nu uthärda
tanken på att ni med ens skulle försvinna. Och,
syster Anne-Marie, när jag säger detta vet jag
och förstår mycket väl, att det egentligen är orim-
ligt och oförståndigt. Har jag inte tänkt mig
fram och lidit mig fram tili detta fasta beslut att
inte stanna kvar, att inte vid mera än fyrtio års
ålder, då allt gått sönder för mig: arbete, lycka,
hälsa, ideal, allt, då jag står längre, vida längre från
allt vad som kunde kallas början än i den stund
jag tog det första steget ut i detta, som heter liv —,

börja seglatsen om igen med den fruktansvärda bal-
lasten av minnet, av minnena, ni förstår, har jag
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alltså inte nått fram tili denna visshet ooh vilja, och
säger jag dock inte just nu ödmjukt tili att jag, som
avsvurit mig livet, världen och människorna, inte
kan mistä en människa, denna enda. Ni kan säga att
en detalj i min tankebyggnad sålunda bringar det
hela att ramla jag invänder därtill att det finnes
ett franskt uttryckssätt, som heter »la logique
contradictoire» eller »la logique de la contradiction».
Det kan emellertid i detta nu vara detsamma, om
motsägelsens logik är logisk eller ej —om ni är eu
ädelmodig fiende, syster Anne-Marie, så ser ni att
jagkissat den vita flaggan och ger mig milda villkor.

Syster Anne-Marie kunde inte låta bli att le. Vilket
fenomen, vilken kuriös företeelse, denna skugga av
människa. Bruten ända tili dödsviljans uppgivelse
presterade hän denna besynnerliga mångskiftande
diskussion, präglad av det mest vittfamnande och

ja det kunde då verkligen inte förnekas liv-
aktiga intellekt. Ett svar på sm besynnerliga freds-
medling måste hän emellertid ha, och vad värre var,
där fanns ingen tid att överväga svaret.

Nå väl, sade slutligen syster Anne-Marie, ni
skall verkligen få milda villkor. Ni förbinder er att
ställa hela den stora frågan, er stora fråga, om liv
och död på framtiden. Ni lovar att inte tala om den
eller något, som hänger samman med den. Ni för-
binder er vidare, att så långt det blott är er möjligt
underkasta er och följa de sanatorie- och läkarföre-
skrifter märk väl att det gäller dessa föreskrifter,
icke dem jag möjligen enskilt kunde vilja uppställa
för er, ty villkoren skulle ju vara milda alltså
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att följa dessa föreskrifter, vilka tili syftemål ha
patientemas återvinnande av häsa och krafter.
Slutligen erkänner ni att denna preliminärfred slutes
på obestämd tid, men med minst en veckas uppsäg-
ningstid å ömse sidor . . ,

Varför detta sista, sköt den sjuke in.
Emedan jag vill ha en viss garanti mot att ni

tycker att ni när som helst har möjlighet att kasta
om. Och förresten; Den sista avtalspunkten är ju
ömsesidig, ni får nu på er sida lita på att inte jag en
vacker dag tycker att jag inte vidare gitter fortsätta
med er motspänstighet och egnar den tid jag så-
lunda vinner åt medgörligare patienter.

Bra, jag misstänker verkligen, att den sista
paragrafen är av större värde för mig än för er. Och
vidare?

Ja, så är det knappast något vidare, om inte
möjligen det att jag måste få förbehålla mig rätt att
vara missnöjd med er utan att ni har rätt tili före-
bråelser.

Och ni tror, syster Anne-Marie, att jag kommer
att ge orsak tili så mycket missnöje?

Jag vill inte säga att jag är absolut övertygad
om att det blir så mycket, men Roni byggdes ej på en
dag, och en, som bitit sig fast i sitt kärr, såsom ni,
fås kanske inte alltid upp i första brådrasket. Dess-
ntom är litet missnöjefrån min sida säkert hälsosamt
för er . . .

Hälsosamt för mig?
Just det, ty den första förutsättningen för att
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ni skall bättra er är att ni skall ha klart för er att
man ännu inte på långt när är fullt nöjd med er.

Den sjuke måste åter le, fängslad av den vita Sys-
tems spirituella sätt att tvinga sin vilja på honom.

Är det sedän allt, sporde hän.
Ja, nu är det färdigt. Och lovar ni mig nu allt

detta så ger jag er min hand på att det icke skall
klicka från min sida.

För en handtryckning av er skulle jag, sade den
sjuke och lade med övertygelse sinä utmärglade,
tunna fingrar i hennes fasta och dock mjuka hand,
skulle jag ha skrivit under en mycket förskräckligare
preliminärfred än denna.

Men kanske hän icke bort säga detta, ty det gick
ett litet moln över syster Anne-Maries ansikte. Hon
steg upp för att gå, men sade i detsamma:

Ja, egentligen var det väl ännu en sak, som jag
skulle säga er. Det är kanske överflödigt, men det
må bli sagt ändå. Jag är sjuksköterska, och det är
mitt kali. Ni ser mig aldrig annat än i denna dräkt

och för alla minä patienter existerar jag endast i
den. Det är min uniform jag själv, utan den, är

något privat, som står utanför hela sanatoriet. Ni
måste förstå mig rätt, det är för oss båda bäst att allt
är klart före vår fred i kriget.

Jag gör honnör för uniformen, sade den sjuke,
kanske för att inte säga något annat. Hän kände
nästan tili sin häpnad, att där dök upp något från
svunna tider, längtan tillkamp, rent mänskligakäns-
lor, bottnande i livets intensitet, att hän, i stället
för orden om honnören för uniformen, närä nog lika
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lätt hade kunnat säga något annat, med utgångs-
punkt från ett par andra av orden i kennes slut-
replik, exempelvis:

S}rster Anne-Marie, ni sade orden »vår fred i
kriget» varför sade ni inte lika gärna, eller hellre:
»vårt krig i freden»?

Emellertid sökte hän föra upp sin hand tili honnörs-
gesten, men den trasslade in sig i filten, och för-
resten var det ingen mening i att insistera syster
Anne-Marie var redan långt ute på ligghallens slut-
tande golv, och Edvard Walldorff slöt ögonen, trött
efter en diskussion, som hän kände trängt djupt
in i medvetande och föreställningsvärld.

Syster Anne-Marie gick från ligghallen direkt tili
sitt mm, stannade mitt på golvet och tänkte.

Ångrade hon detta besynnerliga fredsslut? Nej,
egentligen icke. Det kunde hon åtminstone icke
övertyga sig om, ifall hon ärligt tänkte efter. Det var
otvivelaktigt ett intressant fali, ja hon kände nastan
inom sig att det kanske skulle kunna komma att
erbjuda mera intresse än något, som hon tidigare
värit med om, men det hela oroade henne på något
sätt. Hon tyckte sig likasom se huru under askan
av patientens andliga och själsliga depression, huru
under denna psykiska livströtthet glödde något,
vem kunde veta huru mycket och av vad art, och
förresten glödde det ej blott, det hade ju redan spra-
kat tili. Hade hon möjligen givit sig in i en sak, där
denna nu så svaga part kanske kunde växa upp tili
styrka och aktivitet. Hon kände sig tili en viss grad
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orolig inför den andres resurser av vetande och vilja,
som kon visserligen nu mera anade än kunde be-
trakta såsom faktiska, men där kade glimtat tili ett
par gånger på ett sätt, som visade att hon hade skäl
att vara på sin vakt. Sitt löfte skulle kon fylla, ja
det ville kon fylla, men kon ville icke ka någon oro
in i sitt liv. Hon ville levä i ock för sitt kali
kanske kade kon, trots sin ungdom, upplevat något,
som innebar att kon sökt den väg, där man gör
andra gctt, för att glömma vad andra gjort en
ont...

Men så log kon med ens, i min ock sinne, åt dessa
bisarra griller, som för några minuter trängt sig in i
kennes tankar. Hon såg för sig den utmärglade
gestalten, denna sannolikt dödsdömda min av en
människa, som knappast kade något annat kvar än
en återstod av en kanske tidigare virtuost bedriven
konst att »ordna ord». Nå ja, kon skulle icke brista
i sitt värv, och så blev det väl en dag slut även med
det fallet, på ett sätt eller på ett annat.

På kvällen träffade kon doktorn.
Nå, sporde denne, kuru går det med den nyaste

patienten?
Det är svårt för mig att bilda mig någon upp-

fattning, svarade kon. Hän vill dö, och likafullt kar
jag en föreställning om att kan kar mera kraft att
levä än otaliga som tro att intet är dem så fjärran
som döden.

Ni kar säkert gjort en ganska riktig diagnos,
återtog läkaren, men jag skall utveckladen för er.
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Jag har sagt lionom, att hän skall ha sömn, mat och
luit i obegränsade kvantiteter, hart när, och det är
vad jag skall säga honom och söka tvinga honom
tili. Men det är endast den ena sidan av saken,
och kanske den mindre viktiga. Hans psykiska
status är, jani vet det: eländig vid eller under noll-
punkten och direkt ödesdiger. Kunna vi få upp den
nivån ett tjog centimeter så ha vi honom om ett par
tre veckor promenerande här på åsen, fåvidetej,
bli vi inom ungefär lika lång tid tvungna att sända
honom tili vilket lungsotssanatorium som helst, i och
försäker vidare befordran tili evigheten. Och syster
Anne-Marie, det är just här ni kan göra mycket,
kanske underverk. På vilken fot står ni med var-
andra?

Syster Anne-Marie rodnade lätt.
Ungefär på den foten att vi i går hade ett

meningsbyte och i dag slutit ett slags fred, som bety-
der att hän inte får tala om sitt elände och skallbjuda
tili att vara lydig, medan jag lovat att hålla honom
sällskap en stund varje dag, prata med honom och
så att säga vara en medmänniska för honom.

Det var då sannerligen inte så illa marscherat
på ett dygn, sade läkaren glättigt. Om vi nu med
förenade krafter gå löst på honom, vore det väl
besynnerligt om ej den dag komme, då hän ser sig
tvungen tili definitiv och fullständig kapitulation.

Samma kväll fick syster Anne-Marie dessutom
en ny anatys av fallet Edvard Walldorff. Det stod
klart för henne, att hän, kanske omedvetet, med sinä
ordmakerier om motsägelsens logik just träffat
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sanningen i dess kama. Hans tai om sitt hopplösa
psykiska elände var blott en ännu stark och av vita-
litet präglad andes rent elementära reaktion emot
nedåtglidandet och förintelsen. Det var en trotsets
och smärtans synvilla för honom att psyke och in-
tellekt lågo i kärret. De lågo tvärtom på den fasta
grunden av just denna innersta intensitet, som slog
ut i förtvivlan, och med dem som stöd skulle hela
mänskan bärgas. Ja, så var det. Och då syster Anne-
Marie nti hade nyckeln tili sin patients gåta, som-
nade hon lugnt efter en skiftande dag.

Segrare 3



Det var som om efter »fredspreliminärerna» med
Anne-Marie hos Edvard Walldorff inträtt

en reaktion i trötthetens, men även undergivenhe-
tens tecken. Även om hon ville vara sträng, var
det för syster Änne-Marie omöjligt att påstå att hän
icke hade hållit avtalet och dess olika stipulationer;
tvärtom måste hon inför sig själv erkänna, att hän
var långt »tamare» än hon väntat. Men det var kanske
just denna tamhet, som av någon orsak, den där hon
icke fullt lyckades analysera, icke föreföll henne ali
right. Eörmiddagspratet i ligghallen återkom dag-
ligen, och hon tittade även nastan varje kväll in tili
honom på ett ryck då hon märkte, att hän likasom
med större lugn tänkte på natten med dess ofta långa
timmar av sömnlöshet då hon värit där och egnat
honom någon liten omvårdnad, som inte egentligen
betydde så mycket i och för sig, men vilken dock kom
de ofta djupa rynkorna i hans panna att slätas ut
en smul och blickenattljusna. Visserligenkunde hon
icke undgå att inse, att allt detta på samma gång som
det gjorde honom mera beroende av henne även på
sätt och vis kedjade henne vid honom, ty vad man
ger en sjuk under dylika förhållanden blir på sätt och
vis en gåva eller kanske rättare sagt ett slags enga-
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gement, som man ej litan vidare kan återtaga eller
frigöra sig från, då det kanske kunde bli önskvärt
eller kanske rent av nödvändigt. Men situationen
var sådan, att hon måste låta betänkligheterna fara

hon kunde icke äventyra en lycklig utveckling
av det hela genom att knappa in på detta, som hon
intnitivt kände var ett slags psykisk medicin för den
sjuke i hans nuvarande stadium, och därutöver
undgick hon dock ej att, om ock undermedvetet,
erfara en tillfredsställelse över den nästan andakts-
fulia tillgivenhet, som kom henne tili möte i den sju-
kes blick och för övrigt i hela hans sätt att vara emot
henne. Med den karaktärsdaning hon hade låg däri
dock långt ifrån någotslags f åfänga över att vara upp-
skattad, utan snarare —och tvärtom—en god mänui-
skaslyckoliknande känsla av tillfredsställelse i medve-
tandet av att varaensorgsen eller lidandetili stöd eller
gagn. Vad som här skedde var ju blott ett något,
som utgjorde en beståndsdel och kanske en av de
värdefullaste i utövningen av hennes kali, och
dessutom var nuet alltför allvarligt för att hon skulle
ha rättatt skifta system ellerkasta omrodret. Omjag
har givit mig in i detta, tänkte hon, så får jag föra
det tili ett slut, och trots det att hon haie en för-
nimmelse av att kanske nu något fick slå rot, som
längre fram kunde för henne medföra svårigheter,
jakanske prövningar och besvikelse, lät hon händel-
serna utvetkla sig på grundvalen av vad som redan var
ettfaktum och som på sätt och vis inom sig innebar ett
direktiv i den riktning, att banden mellan henne och
hennes patient skulle bli allt flere och starkare. Blott
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hon varsamt, men bestämt lyckades hålla honom och
hans sinne fjärran från allt vad erotik månde heta,
blott hon fast vidhöll vad hon fördrags-dagen sagt
om sin uniform, skulle väl allt reda sig väl. Så skulle
den gty, hennes stora dag, då hän frisk, med nytt
livsmod och stark vilja tili handling skulle trädaut
ur sanatoriet, trycka hennes hand tili farväl och åter-
vända tili liv och arbete.

Och när hon tänkte så, märkte hon knappast,
jakanske ej alls, att i en fjärran vrå av hennes själ
en helt liten gnista ett ögonblick flammade, eller
kanske rättare sagt brände tili. I människokärle-
kens och oegennyttans harmoni tonar ett dylikt
litet och svagt ackord icke särskilt för sig aningen
om offret och osjälviskhetens lyckokänsla gå i samma
ljusa tonart.

Det är en av de mäuskliga symfoniernas första
sats.

En kväll, det var drygt en vecka efter hans an-
komst tili sanatoriet, fick hon en bekräftelse och en
förklaring, båda värdefulla med hänsyn tili »fallet»,
men för övrigt olika.

Hon hade kömmit in tili sin patient litet tidigare
än vanligt, och det var ännu mera än en kvart tili
detta tio-slag, som betydde att allt i sanatoriet skulle
bli tyst.

Vili ni ha något lugnande tili natten, frågade
hon den sjuke, som under månader av smärtor och
prövningar hade vants vid sömnmedel av olika slag
från vilka man ansett, att hän ännu icke kunde
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frigöras. Jag har, enligt doktorns direktiv, med mig ett
halvt gram veronal, tillade hon, jag kanlösa upp det
och ställa det här på bordet, så kan ni sedän taga
det om ni annars inte kan somna.

Syster Anne-Marie, svarade den sjuke, tämli-
gen abrupt, om ni toge en stol och satte er här bred-
vid det är mera än en kvart ännu tili tio —så
skulle jag ha lust att säga er en sak.
• Nå väl, eftersom ni i kväll är den sista i min

rond och tiden räcker tili, kan jagväl stanna en stund
för att få del av edra viktiga meddelanden, svarade
syster Anne-Marie med ett litet mokant stänk av
humor, som hon ofta nog begagnade sig av, egent-
ligen på grund av en instinktiv strävan att genom
tonen i deras samtal undvika att den sjuke skulle ge
sig in i några av känslosamhet präglade resonne-
mang som öppenhjärtigt höjde henne tili skyama.
Att dessa yttranden, om ock säkert tili sin egentliga
avsikt uppriktigt menade, fingo en så exklusiv form,
berodde självfallet, det förstod hon mycket väl, på
hans nedbrutna nerver, oerhörda känslighet och där-
med förenade benägenhet för överdrifter, men hon
tyckte i alla f ali inte om dessa »patient-bekännelser»
och bjöd på allt sätt tili att undvika dem något
som naturligtvis dock ofta nog ej lyckades, ty den
sjuke, som under många tirnmar ligger och funderar
ut en sak eller något, som hän vill säga, framhärdar
med en just för patienters psyke ganska typisk en-
vishet i sitt uppsåt och låter sig ej hejda. Egentli-
gen hade syster Anne-Marie trots sin ungdom haft
tillräckligt medpraktik för att ha lärt känna detta, men
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det var som om i detta fall lusten eller förmågan
att finna sig svikit henne. Varför kunde inte Edvard
Walldorff, som dock påtagligen i så många avseenden
icke var en människa av vanlig typ, avhålla sig från
dessa sjuklingsfraser?

EmeUertid tog syster Anne-Marie en stol och slog
sig ned invid den sjukes huvudgärd. Det dröjde dock
några minnter innan hän sade något, och ett par gån-
ger rynkade hän pannan som om hän haft svårt
att finna en uttrycksform för vad hän ville få fram.

Egentligen, började hän slutligen och litet ta-
fatt, egentligen narrades jag då jag sade att det var
en sak, som jag ville tala med er om, ty det är iva.
På sätt och vis ha de just inte något att skaffa med
varandra, men ändock höra de ihop åtminstone
gentemot er.

Gentemot mig, frågade syster Anne-Marie med
något av sin förra ton.

Ja, om ni så vill, gentemot den motpart, med
vilken jag för en vecka sedän slöt preliminärfred.

Alltså, fortsatte den sjuke, jag sioille vilja få tili
stånd en tilläggsklausul i vårt fördrag.

Och den går ut på?
Den innebär, att jag, på vissa villkor, ville to-

talt och definitivt övergiva något, som man kanske
ansett oumbärligt för mig, åtminstone tills vidare
detta, som ni talade om när ni koin in och som gav
mig direkt anledning att nu komina fram med något
soin jag tänkt över redan i flera dagar.

Ni menar .... veronalet, utbrast syster Anne-
Marie litet förvånad.
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Ja, veronalet och alla de andra sörtmmedlen,
vad de än månde heta, jag tror att jag imder de se-
naste månaderna fått prova på minst ett dussin av
dem, och nu ville jag med ett slag och jag betonar
det: med ett slag göra mig fri från alltsamman. Vad
säger ni tili det?

Jag säger, att det naturligtvis vore utmärkt,
och ni bör förstå att det inte finnes något, som läkare
och sjuksköterskor hellre vilja komma tili; det är
blott det, att sömnmedel under vissa förhållanden
helt enkelt inte kunna umbäras och att det i regel
visar sig att man endast varsamt kan få patienterna
från bruket av dem. Jag kan ärligt säga att det på
ert stadium är ett fenomen att en patient självmant
föreslår att avstå från allt vad sömnmedel heter.
Och om nu detta är sant så representerar ni en full-
komligt ny typ av syster Anne-Marie log på samma
gång vänligt och litet maliciöst sjukling utan hopp.

Det är sant, gentog den sjnke, nästan med iver.
Därför att jaghar värit ochär sjukkan jagväl inte göra
mig blind för det fördärv, som ligger i dessa ständiga
sömnmedel. Syster Anne-Marie, vad gagn har jag
av detta pulver, som jag tar klockan tio eller halv
elva eller elva? Jo, att jag med minä usla nerver,
minä pinande tankar och kanske framför allt min
vana vid dessa medel sover en ohederlig, ja ni får
förlåta mig ordet, men det målar vad jag vill ge färg,
sömn under några få timmar. Jag vaknar klockan
två eller tre eller kanske någongång halv fyra, out-
sövd, med tyngd i huvudet och en irriterande känsla
i kroppen, och så ligger jagilånga och outhärdliga
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timmar och väntar att dagen skall gry, en grå och
trött och nervpinad dag. Är patientens diagnos denna
gång riktig?

Det kan ni väl inte tro att jagville opponera mig
emot. Vi skulle inte vilja vara med om er diagnos,
vi som med nittio procent av alla våra patienter få
utkämpa den svåraste kamp just om dessa sömn-
medel. Men jagkan inte förstå, varför det skulle behö-
vas någon tilläggsklausul, som ni sade, i vårt för-
drag för denna saks skull. Ni slutar helt enkelt upp
att ta sömnmedel, jagkan lova er, att ingen kommer
att erbjuda er ett tusendedels pulver, och kan ni hålla
ut så är allt klart.

Jo, men allt är inte klart, ty om jagfrån min sida
skall kuuna göra denna nya prestaticn i vårt fördrag
så har jag enligt internationell rätt ja, le ni bara!

har jag alltså rätt tili motprestation.
Det var då det besynnerligaste jaghar hört, ut-

brast syster Anne-Marie, nästan indignerat, ni pro-
ponerar att imderlåia något, som ni nästan med reli-
giös övertygelse inser att är er tili skada, och så ford-
rar ni en motprestation av mig. Ni berättade mig
härom dagen att ni tenterat laudatur i psykologi,
men i xogik har det då åtminstone inte värit, om inte
i er egen privata motsägelselogik.

Syster Anne-Marie, sade den sjuke medvärmei
stämman och tog hennes hand, inte alldeles utau att
känna att hon ville draga den tillbaka, jag förut-
såg att ni skulle säga detta. Och dock måste ni för-
låta mig då jag vidhåller min ståndpunkt. Niförbi-
ser nämligen, ser ni, den egentliga innebörden av
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vårt fredsfördrag. Det innefattade att jag skulle
tiga med minä tyngsta tankar, att jag skulle söka
komma från min status, att jag skulle foga mig i
allt det, som krävdes av mig i syfte att bjuda tili
att få en hopplös sjukling att återvända tili livet och
bli frisk. I stället för att fortsätta att tänka mig in i
döden skulle jag låta er och edra medbjälpare ex-
perimentera med mig för att söka skuffa mig till-
baka in i livet. Är detta icke riktigt?

Det kan så vara, svarade systern, fastän jag inte
tycker om ert sätt att formulera det. Men vidare?

Nå bra, dettabetyder att detikedj an av strävan-
den från er sida otvivelaktigt måste ha en ganska stor
betydelse att få mig att övergiva allt vad sömnmedel
heter. Det är en plus-faktor på er sida, och det gör
intet tili saken att det nu händelsevis är jag själv,
som har föreslagit den propositionen hade väl dock
förr eller senare framställts antingen av er eller dok-
torn. Ergo har jag rätt tili en motprestation.

Ni brukar, sade syster Ånne-Marie, tala om
dialektik, men trots det att jaginte nu kan gendriva
er formellt vill jag säga er, att detta är den värsta
knutadvokatyr jaghar hört och att jaginte skulle för-
låta er den, om ni inte vore patient och jag beslutenatt
tåla allt möjligt från er sida blott ni låter mig få rätt
i den enda verkligt viktiga punkten: den, att ni blir
frisk.

Och med detta menar ni .
. .?

Att denna besynnerliga motprestation, som ni
kräver, väl icke kan vara svårare ty jag vet, att
om ni vore än så sjuk, kunde ni inte avstå från att
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vara gentleman än att jag kan påtaga mig den
för att nnderstöda er i ert särdeles förnuftiga upp-
såt. Alltså, vad är det?

Syster Anne-Marie, sade den sjuke, och det kom
en ny ton i hans stämma, knutadvokaten var en
opportunitetsskapelse för ögonblicket, cck nu har ni
åter framför er en oändligt trött patient, ja, ni må
le åt mig eller förtörnas, ett barn, på sätt och vis
om jag ville vara sentimental skulle jag säga: ett
sjukt barn, som man har undseende med. Det är
på sätt och vis mycket litet och kanske dock oerhört
mycket jag begär av er: att ni varje kväll skall lika-
soin hittills komma in tili mig på ett par minuter
eller mera, om ni har tid, och taga mig ordentligt i
hand tili god natt, tili god sömn, förstår ni, och så
därtill att ni när ni kömmit in tili er och skall få ro
efter ali er arbetsmöda,. då. skulle ni ett ögonblick
tänka på den där patienten, som vill reda sig
utan sömnmedel och som kanske behöver
stödet av en god vilja för att definitivt segra över
veronalet.

Syster Anne-Marie hade rest sig, upprörd, kanske
ond.

Och detta begär ni av mig. Vad tror ni allt
att jag skall räcka tili för, och vilkaprivilegiertror
ni att ni har. Ja, ja, jag får inte vara ond på er, tv
ni är ju svag och sjuk, ja ni bär er verkligen åt så-
som det där barnet ni nämnde, men ni måste ju
förstå, att jag inte kan börja löpa sanatoriet runt på
kvällarna och trycka händer och inte kan jag, näi
jag slutligen blir ensam i mitt rum, börja önska sömn
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åt hundra patienter, den ena efter den andra, ty
då finge jagväl sluta upp med att alls sova själv. . . .

Syster Anne-Marie tystnade med ens och brast
så ut i ett litet skratt, tili den grad löjligt blev det
hela i hennes egen uppbrusande formulering.

Jag undrar verkligen, återtog hon lugnare, på
vad sätt ni kunde stöda dylika orimliga pretentio-
ner? Och när hon sade detta, kom hon med ens att
lägga märke tili att hennes häftighet och opposition
knappast alls föreföllo att ha upprört eller irriterat
den annars dock så känslige patienten. Hade hän
väntat detta, och i så fali: vad menade hän egent-
ligen? Hon kände, att hon åtminstone i detta nu in-
te förmådde examinera hans mening och avsikt.

Jag framläggei inga pretentioner gentemot et,
ty huru skulle jag kumia det, men ser ni det att ni
skulle trycka min hand tili godnatt, skulle för mig
kännas såsom ett bra slut på dagen och en god bör-
jan tili natten, och så, om ni tänkte ett par sekunder
på mig, där jag ärligt ligger och bjuder tili att bli
en hederlig sovare utan medikamenter, då skulle
jag liksom tycka att här i rummet med mig är en
god vilja, som hjälper mig att hålla de tunga tan-
karna i styr och likt en god ande bringar mig ro. Och
ser ni så avtalet, vårt fördrag, varför skulle det
inte kuuna kompletteras med en dylik tilläggs-
klausul, om de kämpande parterna båda vore över-
tygade om att därav komme gagn.

Då ni en gång hänvisar tili avtalet, sade syster
Anne-Marie, cch vill tvinga mig, så kunde jag fråga
er, varför ni inte lika gärna helt enkelt liotat eller
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hotar att säga upp hela preliminärfreden om jag ej
går in på att foga mig i edra krav.

Jag hade inte tänkt mig en dylik fråga, ärligt
sagt, sade den sjuke, efter en kort paus, likasomli-
tet trevande, men jag tror dock ej, att det är svårt
för mig att svara på ert »varför». För det första har
jag helt enkelt glömt, att fördraget skulle kunna sä-
gas upp från min sida, ty jag vore väl världens
största dåre, om jag sade upp ett fördrag, som redan
skänkt mig så oerhört mycket, och för det andra,-
om jag riktigt analyserar läget på krigsskådeplatsen,
förra krigsskådeplatsen, menar jag, så känner jag
på mig att ni har alldeles klart för er att ett dylikt
prat om uppsägning från min sida vore ovärdigt
och dumt, då ni lika väl som jag vet, att just detta
fördrag är det centrala i varje tanke från min sida
på att återvända tili den värld jag så innerligt läng-
tat att få lämna.

Syster Anne-Marie satt helt stilla ett ögonblick,
och den sjuke, som såg upp i hennes ansikte, kunde ej
undgå att märkä att hon var rov för någotslags sinnes-
rörelse. Så fattade hon plötsligt hans hand, och sade:

Detta som ni nu sagt var hederligt, ja kanske
att det tili och med var vackert. Och må det då bli
som ni vill. Men då jag nuräckt er min hand på detta,
som ni kallat motprestation, så skall ni förstå att
jag gått utöver vad en sjuksköterska rätteligen får
göra när det gäller en patient, att jag gått en
smula utanför min ..

. uniform. Och ni skall handia
därefter, tillade hon, reste sig och skyndade mot
dörren.
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Syster Anne-Marie, ropade den sjuke efter
henne, kunde ni stanna ett ögonblick, där vid dör-
ren om ni vill, ty jag måste tillfoga några ord.

System stannade med handen på dörrvredet.
Det är, fortsatte den sjuke, att det ju var en

sak n:o 2, som jag skulle tala om, men den kan få
bli tili i morgon, men så var det en tili, n:o 3, och den
måste fram nu.

Och det är . . .?

Det är bara det, att även om ui definitivt väg-
rat motprestationen, så hade jag i alla fali gjort allt
vad jag någonsin kan förmå, tili det yttersta, för
att frigöra mig från sömnmedlens fördärv ochfara.
Det skall ni veta. Och så skall ni veta, att detta att ni
räckte mig erhand på motprestationen, detta är den
första verkliga glimt av lycka, som kastats över min
tillvaro under månader och år. Tack.

Ett rov för de stridigastekänslor koni syster Anne-
Marie ut i korridoren. Vad hade hon gjort? Honhade,
huru hon än resonerade, gått utanför den gräns,
som hon beslutat att icke överskrida. Och denne man,
som för mindre än tio dagar sedän erkänt sig be-
segrad, kringränd, anfallen i ryggen ochsombettom
fred snart sagt på nåd och onåd. vad var det för en
krigföring lian i ali stillhet höll på med mitt i freden?

Under denna orofyllda självrannsakan kände hon
dock, att där egentligen inte funnits någon möjlig-
het för henne att handia annorlunda, och i grund
och botten var det ju inte något så oerhört att säga
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godnatt åt en sjuk och att tänka en vänlig tanke på
honom litet senare. Och så en sak, som dock var en
huvudsak: vilka jätteframsteg, vilken oväntad seger
innebar inte alli detta. Hon blev nastan glad, då
hon i andra ändan av den långa korridoren mötte
ett bud från doktorn, som bad henne redan samma
kväll titta in i hans mottagningsrum. Vilka goda
nyheter skulle hon ej' ha att meddela honom.

Så mycket större blev hennes besvikelse då dok-
torn, nästan innan hon hunnit stänga dörren mötte
henne med detta:

Syster Anne-Marie, det är ju alldeles på tok
med Walldorff. Jag tittade nyss igenom vägnings-
journalen, och inte nog med att hän ej gåttupp
hän har avtagit över ett kilo under denna tid här.
Det är i betraktande av hans minerade fysik ett
ytterst oroväckande teeken, och jag vet verkligen
inte, vad jag skall taga mig tili med honom. Jagkal-
lade hit den, som bär upp maten tili honom, och fick
veta att hän äter så gott som ingenting, detvillsäga
inte en bråkdel av vad hän borde konsumera för att få
upp sinä krafter. Ni minns, att jag var ytterst tvek-
sam att alls taga honom hit, ty egentligen äro vi ju
inte rustade för dylika svårbehandlade fall, och det
var blott det att hän absolut inte ville fara tili ett
verkligt lungsotssanatorium med dess minutiösa
vård och kontroll, som gjorde att jag gav efter.
Men blir här inte bättring, så få vi lov att sända ho-
nom vidare, exempelvis tili Mäntyharju sanato-
rium, som nuförtiden lär vara ntmärkt väl skött.
Vad är er mening, sporde doktorn slutligen, då syster
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Anne-Marie intet sade, utan blott helt förskrämd såg
upp emot honom.

Min mening, svarade hon efter någon tvekan,
den är att allt är motsägelse här i detta fali. Jag
anser honom vara så gott som bärgad från de svå-
raste själsliga symptomen, ja jag kan inteförstå an-
nat än att hän psykiskt avgjort är på uppväg. Kan
doktorn tänka sig, att hän överraskade mig med det
undret att av egen fri vilja nu bums avstå från allt
vad sömnmedel heter.

Är hän mycket beroende av er, frågade dok-
torn med läkarens i detta fall väl motiverade sätt
att gå rakt på sak.

Hän är, svarade hou öppet, rätt beroende av mig
nu, det måste jag erkänna, men jagtror att det tills
vidare inte låter sig göra att klippa av något av de
banden. Vi ha fått tili stånd någotslags fördrags-
system, och jagskulle nu inte vedervåga att ställa den
saken på reduktion eller förintelse hän är svag och
känslig som ett barn, och en dylik chock kunde bli
nog så betänklig, ja, herr doktor, det skulle vara emot
min innersta övertygelse att i detta nu rubba något
av det hän behöver eller, om ni så vill, tror sig be-
höva för att gå framåt.

Bra, bra, sade doktorn, som påtagligen i sjuk-
sköterskans rapport fann utgångspunkt för en ny
tankeriktning beträffande fallet Walldorff, jag tror
fullkomligt på er analys, och dessutom tror jag, att
det är bäst, att vi helt lugnt bibehålla vår arbetsför-
delning. Ni får sköta om hans själ, och jag skall se
tili om jag får honom att äta. Tacki alla fall, tili-
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lade hän med en vänlig nick åt syster Anne-Marie,
för vad ni sagt och gjort, jag tror inteatt Walldorff,
så närä den fullständiga uppgivelsen som hän var,
kunnat finna enbättre vårdarinna än en,somfrånbör-
jan vågat tro, att det kunde redasig. Det ärvisstså,
att tron icke blott försätter berg, utan ock kan få
upp på fast mark dem, som gått sig ned i livstrött-
hetens och självuppgivelsens fruktansvärda kärr-
marker. Godnatt.

Men då syster Anne-Marie gått, lutade doktorn
sig tillbaka i sin skrivstol, hans panna rynkades och
hän såg grubblande framför sig.

Nu skulle jagfå hjälp av henne mot honom, taga
henne tili hjälp mot honom, mnmlade hän; Gud give
att det ej må komma en dag då jag, och det skulle då
bli lönen för allt vad hon gjort för honom, måste
taga honom tili hjälp emot henne.

Med detsamma märkte hän emellertid, att hans
tankar ej fått en fullt logisk utveckling, men hän
brydde sig ej om att tränga djupare in i analysen av
vad hän egentligen hade velat få ett uttryck för, utan
drog ned rullån på sitt skrivbord, släckte det elektriska
ljuset och gick hem.

Framtiden skulle väl lösa dessa spörsmål lika som
så otaliga andra. Och huvudsaken var att få Edvard
Walldorff så långt att man kunde börja behandla ho-
nom såsom en människa.



När syster Anne-Marie följande förmiddag upp-
sökte sin skyddsling i ligghallen, hade hon på läp-
parna ett muntert »God dag, herr ynkling, huru
står det tili i dag?», men då hon kom fram tili hans
vilstol, såg hon, att hän var grå i ansiktet och före-
föll mer än vanligt avtärd och förstörd.

Är det inte bra med er, frågade hon vänligt,
då hon slagit sig ned. Ni ser trött ut, kanske sov
ni ändå inte utan sömnmedel, fastän jag nog kan
lova er att jag höll tilläggsklausulen och av tulit
hjärta önskade er en god sömn. Det var inte alls
några svårigheter för mig med den saken, och jag
ångrar att jag i går i första häpenheten en helt liten
smula spjärnade mot ert förslag.

Nej, gunås så visst, sade hän med ett försök
att rycka upp sig ur sinä tankar och visa sig litet
gladare, ert tel har det då sannerligen inte värit,
och jagkan ärligt säga, att jag i natt sov minst lika
länge och dessutom säkert hade mera nytta av
min sömn än under någon föregående sömnmedels-
natt. Men . . .

Men?
Ja ser ni, syster, det har hänt mig något för-

skräckligt i dag, det vill säga i morgse. Doktorn
Segrare 4
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kom in tili mig och sade, att hän var i allra högsta
grad bekymrad för mig. Jag hade sedän min lait-
ko mst avtagit över ett kilo i vikt, och det var ett
symptom, som antydde att detta inte var det rätta
sanatoriet för mig. Ja, hän sade mig rent ut, att
hän ej ansåg sig ha rätt att hålla mig kvar här, om
jag ej gick upp i vikt, ty tilltoge jag ej, kunde hän
ej vidhålla sin diagnos, och då måste jag komma
exempelvis tili sanatoriet för lungsjuka på Mänty-
harju, där varje patient är under ständig kontroll
och vård.

Och vad sade ni?
Jag sade helt enkelt, att det är omöjligt för en

människa, som av dygnets tjugufyra timmar ligger
tjugu i säng och fyra i ligghall, att proppa sig full
med mat. Och var hans diagnos oriktig, så betydde
det att jag, vilket jag ju vetat, har lungsot, och då
kunde man i alla fall låta bli att pina mig med en ny
flyttning, utan då hellre isolera mig här i något
kyffe och låta mig dö i lugn.

Edvard Walldorff, sade syster Anne-Marie, vill
ni nu riktigt ordentligt höra på mig?

Naturligtvis, jag hör ju och vill inte höra på
någon annan.

Nå hra, då skall jag för det första säga er att
ni inte har lungsot och för det andra att ni kommer
att tilltaga i vikt så att doktorn kommer att häpna,
blott ni nu fattar ett fast beslut att äta riktigt ordent-
ligt, inte hara mycket, utan enormt, massor av
smör, gräddmjölk och så vidare.

Och detta tror ni att jag skall förmå?
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Jag frågar inte nu, vad ni tror att ni kan f örmå,
utan jag säger er vad jag kategoriskt fordrar att ni
skall göra. Och för detta får ni ingen motprestation

. . . det vill säga ni kan för övrigt mycket gärna få
en, och den består däri, att om ni nu lyder mig fullt
och obetingat, ja då kan jag lova er att ingen kom-
mer att tala ett ord vidare om att ni skulle behöva
resa härifrån en minut före det ni själv vill.

Jag skall lyda er, svarade den sjuke, jag är
överhuvudtaget beredd att göra allt vad ni vill
bara jag inte behöver lämna sanatoriet .

.
. och

er, tillade hän helt sakta.

Det är möjligt, att syster Anne-Marie icke yttrat
något i anledning av de sista orden i patientens
replik, ty i själva verket hade hän sagt dem med en så
svag stämma, att hon kunde låta dem gälla såsom
blott en halvhögt uttalad tanke, icke några direkt
tili henne riktade ord, men saken blev alls ej
aktuell för henne, ty i samma ögonblick närmade
en ung flicka sig med snabba steg från kontoret
och kallade systern tili telefonen, som fanns i en
helt annan del av den stora byggnadskomplexen.

Edvard Walldorff blev ensam, vilket hän i viss
mån var tillfreds med, ty hän tyckte, att hän just
nu måste snabbt tänka sig in i en ny situation, sitt
nya löfte och dess konsekvenser, och kanske fram-
för allt i motsättningen mellan läkarens antydningar
om att avmagringen innebar att hän gjort fel-
diagnos och syster Anne-Maries kategoriska försäk-
ringar om att hän ej hade lungsot och att allt skulle
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klara sig blott hän kunde tvinga sig att äta till-
räckligt mycket. Huru kunde tvenne ansvariga
personer på samma anstalt avgiva så avvikande
utlåtanden om hans situation? Var det möjligt,
undrade hän hemfallande åt en inrotad vana
att söka psykologiskt utreda allt möjligt, ofta all-
deles i onödan var det möjligt att den enes hot
och den andres löften egentligen blott represente-
rade olika sidor av samma sak? I det ögonblick
den sjukes tankar snuddade vid eller kanske rättare
nådde fram tili denna hypotes var det såsom en
stark, nästan bävan medförande ilning av livslust
gått igenom honom. Kunde det vara möjligt att de
båda verkligen trodde på att hän skulle kunnabli
riktigt frisk, en vanlig människa med arbetskraft
och -lust igen, att det icke blott var läkarens och
sjuksköterskans vanliga och sannolikt i och för
sig prisvärda metod att under alla omständigheter
söka hålla uppe och stärka livstron och modet hos
de sjuka.

Nästan i samma nu kom emellertid reaktionen.
Vart hade hän kömmit, vart hade hän låtit föra sig?
Hau tyckte, att hän liksoin kunde för ett ögon-
blick ställa sig där borta vid gallerbarriären och
beskåda sig själv, där hän låg, inpackad i vilstolen.
Hän, det vill säga hau, soin låg där, ville ju inte
bli frisk, hän hade ställt i ordning allt för sig i och
för en reträtt ur livet, för att lugnt och milt låta
döden taga hand om sig, och att hän med en sådan
hängivenhet tryggat sig tili syster Anne-Marie,
hade det icke blott värit den tröttes och ensammes
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instinktlika längtan att ha en vänlig hand tili stöd
under de sista stegen? Hade icke hela hans byggnad
värit så färdig, att där icke behövdes en sten tili —■och nu: nu hade blott denna ideförbindelse mellan
tvenne utsagor nästan våldsamt lyft honom upp i en
sensation, vilken kom lungsotsliemannen, som hän
vant sig vid att uppfatta såsom en utanför dörren
stående befriare, vars inträde hän skulle hälsa med
stilla tacksamhet, att i konturen förtunnas tili ett
fantom, som kanske skulle göra helt om och upp-
lösas tili ett intet. Och vad hade hans tankat sysslat
med under hela veckan efter fredsfördraget med
syster Anne-Marie, om icke ett underminerings-
arbete tili eventuellt störtande av hela den där
byggnaden. Detta var ju punkt n:o 2, som kvällen
förut ej hade hunnit komma under behandling.

Hän erinrade sig i detta nu, logiskt nog, att hän
någon gång för länge sedän i ett halvt vetenskapligt
arbete läst att en sjuk, i ali synnerhet en såväl
psykiskt som fysiskt sjuk, kan vara ett fullkomligt
underverk av självbedrägerikonst, av uttalad tro
och vilja i en riktning med undermedvetna ide-
strömningar i en annan, av tragisk, ja emellanåt
rent komisk skådespelartalang, fullkomligt bona
fide, tili en viss grad i god tro eller i många fall
rent av fullt medveten. Författaren, det var en
svensk psykiater med en viss dilettantism över sig,
hade gjort en på sin tid rätt uppmärksammad
studie av den sjukes psykologi, kombinerad med ett
ganska oförsynt angrepp mot läkare i allmänhet,
vilka hän ansåg för det mesta i beklaglig och ödes-
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diger ensidighet hålla sig tili stetoskop, pulsräk-
ning ooh medikamenter, medan det viktiga och i
en del fall oerhört betydelsefulla studiet av patien-
ternas psykiska status, av den psjdsologiska »central-
basen» för sjukdomen försummades, ja där det av
en eller annan rätt officiellt rubricerades såsom
charlataneri.

Steg närmade sig, och syster Anne-Marie slog sig
åter ned på sin vanliga plats.

Det var ett egendomligt sammanträffande,
sade lion, litet andfådd efteratt sannolikt i rask fart
ba sprungit upp för trapporna, det var er mor, som
ringde upp och frågade, kuru det stod tili med er.

Och ni sade?
Äh ja, jag berättade en hei del om er, om

huru vi bjuda tili att klara ut er och så vidare . . .

Men huvudsaken, domen . . . eller omdömet?
Huvudsaken. Ja, jag sade verkligen er mor

att huvudsaken numera egentligen var att få er
själv att . . . att inte motarbeta er själv.

Och det sade ni verkligen.
-Ja.

Nå väl, då skall jag säga er en sak i gengäld.
Har ni, syster Anne-Marie, haft ett telefonsamtal,
så har jag haft ett besök.

Ni, ett besök, det har jag svårt att tro.
Ni kan gärna säga det, men i alla fall stod en

herre alldeles nyss där vid barriären och tittade på
mig.

Syster Anne-Marie såg häpen ut, men hon var
för god psykolog, kände sin patient alltför väl och
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hade dessutom rent intuitivt tillräckligt starkt en
kansia att det låg något påhitt av den sjuke under
hans påståenden för att göra någon ytterligare
fråga. Hermes min innebar emellertid en tillräcklig
maning för den sjuke att fortsätta.

Ni gissar nog vem det var; den där herrn var
jag själv. Herrn vid barriären tittade på ynklingen
i vilstolen, tittade .

. . för att genotnskåda honom.
Ooh lyckades hän?
Ja, jag tror det, åtminstone i viss mån.
Och nu?
Nu, janu har herrn vid barriären lagt sig här i

vilstolen ...

Och kastat ynklingen i vilstolen över barriä-
ren, utbrast syster Anne-Marie impulsivt och dess-
utom med en entusiasm i tonen och ett uttryck i
sitt ansikte, som kom patienten att plötsligt tycka
att det var en ny och soligare värld hän levde i.

Kanske inte riktigt ännu, svarade den sjuke
med ett leende, så ljust och muntert, att syster
Anne-Marie tyckte att hon aldrig kunnat tro detta
trötta anlete om ett sådant uttryck, men hän
sprattlar på kanten, och syster Anne-Marie, om
nu edra måltidsbefallningar bli åtlydda, och det
skola de, så tror jag att det inte dröjer många dagar
innan vi kumia anse, att vi inte vidare behöva se
den figuren.

Vad skall det icke bliva av denne, tänkte syster
Anne-Marie, om . . . när hän blir fullt frisk, åter-
finner sig själv och träder ut på sin rätta bana i
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livet igen. Går det bra, och varför skulle det hite
göra det numera, så ha vi honom klar före julen,
hän återvänder tili liv och verksamhet. . . och hans
stol här . . . den blir . . . tom .

. .



Efter det korta intermezzot av nastan livsjub-
lande entusiasm uppe i ligghallen, då Edvard Wall-
dorff fått sikte på sig själv och tron på ett verkligt
tillfrisknande för honom under några minuter stått
så levande och klar, att hän tyckte att hans gamla
eländiga jag verkligen sprattlade på barriärkanten
och inom kort måste ramla för att aldrig mera visa
sig, efter denna av så många omständigheter fram-
kallade psykologiska explosion där uppe i den klara
och stimulerande höstluften följde en prövosam
och ofta i högsta grad övermäktig tid för den sjuke.
Det behövdes då allt vad hän själv kundebådaupp
av viljestyrka ur det innersta av sitt ändock så
förstörda jag och därtill underverk av syster Anne-
Maries kraft att hålla honom uppe och självöver-
vinnelse att gå honom tili möte, när hänkrävde hen-
nes stöd, för att hän skulle hålla ut. Det var vissa
dagar, då hon, själv utmattad av spänningen och
icke säilän nästan misströstande om utgången, fick
bära upp och lotsa honom och sig själv genom många
timmar av fruktansvärda bränningar. Då var
det ej för henne att tänka på prestationer och mot-
prestationer, utan blott att sitta på en stol vid hans
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bädd eller på sängkanten, hålla i hans hand och
övertyga honom om att det hela dock skulle reda
sig.

Det var -framför allt beslutet att totalt avstå från
sömnmedlen, soin vållade de svåraste kriser. Den
första natten hade förlupit helt bra, säkert främst
tili följd av den psykologiska inverkan hennes till-
mötesgående att »utgöra sin motprestation» hade
inedfört, men redan följande natt kom reaktionen.
Den sjukes kropp, under många månader vand
vid dessa medel, formligen skrek efter dem. Där
hän låg, kände hän huru det brände inom honom
efter något av dessa rogivande, tankeutplånande
pulver eller tabletter, hjärnan malde med pinande
envishet om och om minnen från förr och skräck
för framtiden, som i nattens mörker och tysthet
antogo fasans och hopplöshetens gestalter. Hän
tyckte, att hän ville ge vad som helst blott hän finge
komma bort från detta, om det så vore endast för
ett par timmar sak samma sedän vad hän kände
efteråt.

En morgon, då syster Anne-Marie som vanligt
hän ingick numera alltid även i hennes morgon-

rond kom in tili honom där hän låg gråblek och
med insjunkna ögon efter nattens kamp, sade hän
med en underliggande skälvning tili henne:

Syster, vet ni att om jag inte haft er att tänka på
i natt och om jag inte visste att ni tänker så vackert
och gott på mig, så tror jag, att jag inte kunnat hålla
ut. Ser ni, tillade hän med stigande extas och reste
sig lutad mot armbågen i sängen, det är som om de
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förskräckligaste makter finge mig i sitt våld, som
om minuterna, ja sekunderna växte tili något ohygg-
ligt inför mig, som jag ej kan överleva, tystnaden
blir tili ett buller, som kommer mig att sätta mig
upp i sängen och tända ljuset för att försöka komina
tili någotslags verklighet igen, jag tycker att min
ångest skulle tränga genom alla de tjocka stenväg-
garna fram tili er och att ni skulle komina hit, om
ock blott för ett par minuter, för att säga mig
några ord och lägga er goda hand på min brinnande
panna, men så hörs där blott visslingen av något
godståg, som begagnar sig av nattens tornina spår
för att komma fram, och jag tycker, att jag ville
springa ur sängen, rycka upp fönstren, kasta mig
ut och löpa ned tili banan för att lägga min hals
på den kalla skenan och få slut på alltsamman,
allt, allt, allt. . .

Den sjuke sjönk snyftande ned tillbaka mot
kuddarna, men plötsligt reste hän sig igen, en för-
virrad skepnad med håret i oordning, tårar i ögonen
och ansiktet en sällsam blandning av lidande och
intensiv vilja.

Syster Anne-Marie, kom det nästan som en
kvidan, det är ohyggligt, men det förskräckligaste
för mig är dock detta att ni, som jag älskar så gräns-
löst, ja jag säger älskar, ty allt vad som i detta liv
finnes för mig, det är ni och förbundet med er, att
ni skall se mig på dettasätt. Jag är icke, syster, jag
är icke sådan, detta är icke jag, det är en förstörd
och nedbruten och ovärdig människa, som jag
aldrig skulle kunnat godkämia eller tåla. Och här
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skall jag inför er, som jag ställer högst av alla män-
niskor, som jag sammanträffat med i detta liv,
vara denna ömkliga sjukling, som ni har medlidande
ock harmhärtighet med därför att ni är så god,
men som ni skall vara glad att bli av med, som ni. . .

Syster Anne-Marie tryckte honom milt ned tili-
baka mot kuddarna.

Inte så, inte så, sade bon mjukt, om ni ville
lugna er, så skulle ni ju inse att ingen bättre än
just en sjuksköterska inser, att det är sjukdomen,
som gjort er allt detta. Tror ni inte att jag vet och
tagit reda på vad ni värit, och tror ni inte att jag
är fullkomligt övertygad om att ni skall bli ben-
samme igen blott ni kommer över och ur det bär . .

—Ni tror det. Ni vill tro det. Vid Gud, vet ni
syster, det finge annars gå med det bär burn det vill,
men det är dei jag ville visa er. O, att jag finge bli
frisk igen, stark ocb mäktig att arbeta, att jag
finge visa er att detta vrak, som ligger bär, det är
inte Edvard Walldorff, att jag finge en gång i livet
gå rak och spänstig vid er sida ocb ni skulle förstå
ocb veta att jag är en man; att jag skulle ha kraft
och vilja och förmåga att... ja buru står det nu
igen i Frithiofs Saga, jag menar om den starka
ek . .

.

Det kommer jag nu ej för ögonblicket ibåg,
sade syster Anne-Marie, utau att fästa sig vid det
egendomliga språng fantasierna togo i den sjukes
exalterade tai, men det är ju inte heller så viktigt,
ty buvudsaken är att jag förstår er eller
kanske rättare sagt: buvudsaken är att just däruti,
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att ni blir så upprörd när ni tänker på detta, ligger
det bästa beviset för att. . . .

för att
för att ni verkligen såsom ni säger en dag

kommer att gå . . . vid min sida, tillfogade syster
Anne-Marie, med en kansia av att de sista orden
från benne mi kunde försvaras med det, att det var
oundgängligt att få bort dessa upprivande själv-
betraktelser hos den sjuke.

Vad ni är god, vad ni är gränslöst god, sade
denne nu, efterhand allt lugnare, och med ens,
med dessa för bonom ocb hans själstillstånd typiska
omkastningar tillade ban med en entusiasm, i vilken
snabbt nog kom in något av denna ironiska humor,
som tycktes levä hos bonom trots allt ve; Varför
finnes det icke många, oerhört många i världen
sådana som ni, utan blott dessa otaliga, som tanka
och handia ont. Finge ni, det vill säga sådana som
ni, råda under ett par årtionden kunde det jusnart
nog bli folk av hela vårt ömkliga klot.

Nu är jag nöjd med er igen, resolverade syster
Anne-Marie med en glad blick, och tili belöning skall
ni nu få äta en riktigt grundlig frukost, tillade
hon då dörren öppnades och brickan med patientens
första rikliga mål bars in.

Kampen efter sömnmedel-beslutet, vars allvar
och svårigheter ju hade sin lätt nog funna fysiolo-
giska och psykologiska förklaring, var intensiv,
men räckte tili lycka för alla parter icke länge.
Med en envishet och beslutsamhet, som inte kunde
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undgå att i viss mån imponera på både syster Anne-
Marie och läkaren, vilken emotsett ett återfall och
tänkt sig in i nödvändigheten att få tili stånd något-
slags successiv »avvänjning», upprepade den sjuke
varje dag då hän hunnit en smula lugna sig och
komma tili rätta med sinä skälvande nerver, att
hän itnder inga förhållanden ville ha ens den allra
minsta och »oskyldigaste» tablett.

Ser ni, herr doktor, sade hän en dag tili läkaien,
jag är nog övertygad om att ni, om jag envist ford-
rade det, skulle ge något sömnmedel, låt vara i avta-
gande doser, men jag vill inte begära något, och
skulle jag någon nait i min förtvivlan ringa på natt-
sköterskan, så vore det bäst om hon hade en order
att inte ge mig något. Jag erkänner att jag lidit
och lider oerhört av detta, men om det skall vara
någon mening med saken så måste det hållas ut.
Har jag tagit fan i båten så skall hän också
den sjnke log tammefan ros i land.

Hall stadigt i årorna, bara, replikerade nu
läkaren i sin tur leende, och låt inte passagerarn
knycka dem av er, så går allt bra. Och med en
snabb, menande blick på syster Anne-Marie, som stått
bredvid, lämnade läkaren rummet.

Vems är förtjänsten av det här, frågade hän
vänligt systern, som följt honom ut i korridoren.
Er eller bans eller bådas?

Bådas, om det så skall vara, svarade systern,
men kanske nog mest hans, ellei . . .

Eller?
Ja, fortsatte systern och tittade med en smått
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lustig min upp på läkaren, om doktorn tillåter
mig att fortsätta liknelserna om båten så skulle
jag vilja säga, att medan jag bjuder tili att hålla
båten i balans så att den inte må stjälpa, så . . .

.
Så?
Så ror Edvard Walldorff fan i land.

Bra rott, det kan inte förnekas, ocb kanske
än bättre balanserat, tänkte läkaren där hän gick
korridoren framåt. Men om syster Anne-Marie
utom allt annat visar upp den där sidan av sitt
jag litet mera åt Walldorff så skall hon få med mig
att göra. Om Walldorff blir kari, och det blir hän,
skall hän under sådana omständigheter sätta sitt
yttersta tili för att ta min sjuksköterskafrån mig.
Och det tänker jag inte finna mig i. Det finns
tiotnsen unga och sköna damer här i landet som
förträffligt passade tili fru åt honom men det finnes
inte tio, vilka såsom denna duga tili översköterska
på mitt sanatorium.

Och med denna från hans synpunkt sett ytterst
förståndiga reflexion steg doktorn in i sitt mottag-
ningsrum.



Var Edvard Walldorffs kamp för frigörelsen fiån
sömnmedlen ohyggligt svår så visade det sig dess
bättre att beslutet och löftet att »äta ordentligt»
var avsevärt lättare att hålla. Visserligen bjöd det
den av nattens slitningar uttröttade sjuke tili en
början rent fysiskt emot att, såsom hän uttryckte
sig, nedlägga dessa massor av näringsmedel. Hän
tyckte att strupen likasom snörpte ihop sig då mor-
gonens hemska grötprov skulle avläggas. Men allt
detta var ju dock så att säga positiv gärning, som
med stark vilja kunde stökas undan på en kvart
eller tjugu minuter, icke denna timme efter timme ma-
lande sömnmedelshunger, som icke fick tillfreds-
ställas. Hän tyckte sig nastan fylld av ett visst väl-
behag av fullgjort värv när en måltid var hederligt
överstånden, och förresten .... hade detta ock vä-

rit sjufalt svårare än det var, så hade hän likafullt
kämpät som ett lejon för att övervinna sin tili en
början både fysiska och psjddska motvilja emot denna
masskonsumtion. Skräcken att sändas bort från
syster Anne-Marie och sanatoriet satt i honom, hän
tyckte att hän med maten kämpade en kamp om sitt
eget liv, varje gram som hän tilltog föreföll honom
såsom en bit av detta ankare, som skulle göra det
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omöjligt för vem det än vara månde att ryeka ho-
nom bort från denna enda punkt på jordklotet,
där det överhuvudtaget för honom var möjligt att
existera. Elotta tanken att det skulle kumia komma
en dag då hän bleve tvungen att sätta sig i ett åk-
don där ute, föras ned tili stationen och så vidare tili
ett främmande ställe med människor, som måste
vara outhärdliga, var för honom så ohygglig, att
puisen kunde springa upp flere tiotal slag.

Syster Anne-Marie, som såg och kände hans oro,
bjöd tili att hålla humöret och hoppet uppe.

Vi ha inte alls någon användning för ynklin-
gen numera, sade hon ett par dagar efter den nya
tideräkningens införande, ty såsom ni äter måste det
ju bli något resultat. Det är ju rent av som om ni
hade betalt för det. .

.

Det har jag också, insköt den sjuke, uppiggad
av systerns skämtsamma replik, eller kanske rät-
tare sagt: om jag inte lyckas får jag antagligen be-
tala det med mitt liv. Visar nasta vägning stilla-
stående eller rent av ytterligare nedgång så skiekar
doktorn bort mig, det vet jag. Och det betyder att
allt är slut för mig flyttar man bort mig från
sanatoriet och er kan man lika gärna gräva ned mig
med detsamma. Tror ni att jag skulle ha kvar ett
uns av kraft att kämpa mot sömnmedlen eller en
tanke att pina ned dessa massor av mäti mig om jag
inte hade klart för mig att om jag går uppåt, då kan
man inte skilja mig från er. Herre Gud, ni är ju allt
. . . när jag hör er taga i dörrvredet, när ni talar tili
mig . . det är likasom om en sval och härlig läkdom
Segrare 5
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sioille draga fram genom hela mitt eländiga ooh lör-
störda jag, vet ni att det finns ögonblick när ni sitter
här och vi prata då jag kan glömma att jag är ett
sådant här vrak, som vacklar mellan liv och död, då
jag tycker att jag kunde stiga upp utan vidare och
gå ut i livet som en vanlig människa . . och så med ens
nästan blir förtvivlad när något återför mig tili verk-
ligheten och tili att jag ligger här och darrar vid tan-
ken på vad visarn på vågen skall döma mig tili nästa
lördag. Ni, syster Anne-Marie

Herr Walldorff, sade syster Anne-Marie all-
varligt, likasom om inom henne med ens växt upp
en underlig reaktion under densjukes intensiva känslo-
tolkning, ni borde inte låta er lantasi löpa i väg
med er på det där sättet. Försök igen ställa er utan-
för er själv och tänk så efter huru mycket verkligt
förnuft det är i vad ni säger. Jag får ju lov att linna
mig i edra underligheter och överdrilter, ty det är
ju mitt yrke att bjuda tili att lörstå de sjuka och ha
undseende med deras griller, men uppriktigt
sagt jag tycker att ni med er begåvning och sär-
skilt med er här uppe konstruerade betraktare vid
barriären skulle kumia inse det enkla laktum, att ni
inte är den enda sjuklingen i er stil här i världen och
jag sannerligen inte heller något unikum som sjuk-
sköterska.

Vart vill ni komma med detta, syster Anne-
Marie, sporde den sjuke mycket allvarligt, med ett
intensivt uttryck seende henne rätt in i ögonen.

Blott tili det, svarade systern, som emellertid
hade svårt att möta Walldorlls lorskande och på
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samma gång vädjande blick, blott det att ni med er
starka förmåga av kritik, som sjukdomen dock inte,
plånat ut, borde undgå • syster Anne-Marie tve-
kade ett par sekunder vid valet av uttrycksform för
vad hon ville få fram, och få sagt undgå att ramla
in i en dylik känslosamhet när det nu gäller situatio-
nen mellan patienten Edvard Walldorff ocb syster
Anne-Marie, som för en viss typ av patienter är så
vanlig och för oss sjuksköterskor inte säilän ....

inte säilän?
inte säilän rätt besvärlig, sade syster Anne-

Marie, men ångrade sig i samma ögonblick hon låtit
orden gå över sinä läppar. Så långt hade hon ju
inte velat gå, men det var något i denna tili ett
slags självnppgivelse gränsande hängivenhet, icke
blott i de uttalade orden, utan snart sagt i varje
uppenbarelse av hans jag, hos den sjuke, som inom
henne födde ett slags trots, en känsla av att hon lika-
som ville på något sätt sopa bort från hans tai och
sätt mot henne dessa sjuklingsöverdrifter, vilkas rätta
art hon redan under elevåren fått för sig karaktäri-
serad. Nå ja, när det var sagt så fick det vara sagt,
och, det behövde ju inte hindra henne att allt fram-
gent sköta om honom på bästa sätt och så stan-
nade hennes ansiktsuttryck i ett för syster Anne-
Marie emellanåt rätt typiskt »läge»: underläppen
svagt framskjuten likasomtill ettEuther- i -Wormskt
»Här står jag och kan inte och vill förresten
inte något annat».

Tili hennes förvåning, åtminstone i första ögon-
blicket, tog den sjuke dock den skarpa repliken med
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ett egendomligt lugn det var såsom om i alla fall
inom hans dåliga nervsystem just i detta avseende
smitts en spänstig fjäder, som kunde taga emot en
stöt och kanske böjas djupt nog för ett ögonblick,
men som strax därpå återtog sitt normalläge.

Syster Anne-Marie, sade den sjuke efter en kort
paus, litan att ha tagit sin blick från henne, jag
föreställer mig, ja jag antar för givet, att nihar rätt,
i allmänhet. Men inte i detta fall. Och fortsatte
den sjuke med något svävande stämma jag skulle
mycket förvåna mig om ni dock ej innerst hade en
känning av detta.

Förstå mig rätt, fortsatte hän ivrigt, då hon
med en liten rörelse likasom ville opponera sig, det är
för mig helt enkelt otänkbart att ni skulle kunna ha
förstått mig så underbart bra, att ni fått mig från
vad jag var när jag kom hit tili vad jag är eller åt-
minstone modigt ja, modigf, syster Anne-Marie
vill vara, och så skulle ni likafullt vara psykiskt blind
eller okänslig för något annat, som starkt och djupt
rör sig inom mig. Och ännu därtill: tror ri att detta
första, som jag just kallade »fått mig från» kunnat
bli av, sådan soin jag var, om icke detta andra vore
något annat än vad ni kallar sjuklingsfantasier?

Syster Anne-Marie svarade icke. Hon såg ut över
barriären mot fonden av barrträdskronor och höst-
himmel. Var hon ond på honom, som vågade tala
så öppet och lugnt om en sådan sak, eller var detta
likafullt något, som blott förde henne närmare
patienten? Olika intryck och känslor, ja viljor,
kämpade inom henne, men under allt detta växte
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fram ett egendomligt medvetande om att Edvard
Walldorff med dessa sinä ord likasom med så mycket

utan öppen vilja, men med intuitiv målmed-
vetenhet av vad lian tidigare sagt skapade
något slags band mellan sig ooh henne, som växte
starkare och som hon åtminstone inte mi kunde
bryta. Kanske aldrig.

Syster Anne-Marie, tillfogade den sjuke efter
en paus, under vilken hon kände att hän försökte
läsa vad som försiggick inoni henne, när jag mi för
er framlagt ett så förskräckligt kantigt axiom,
eller vad vi nu må kalla det, så är jag er skyldig att
tillfoga något förmildrande och ge er rätt.

Edvard Walldorff väntade att hon skulle fråga
i vad hän nu ville ge henne rätt, men syster Anne-
Marie frågade inte. Den sjuke med sinä envisa
funderingar hade åtminstone för stunden fått ett
psykologiskt övergrepp, som manade henne att hålla
sig på defensiven,

Jag ger er rätt, återtog Walldorff, däruti, att
minä ord och uttryckssätt säkerligen i ganska stor
utsträckning är sjuklingens eller kanske man nu
kunde säga konvalescentens. Det förstår jag själv,
men det kan inte heller vara obegripligt för er. Ser
ni, jag har ju värit och är så svag, att de där damm-
luckorna för själva orden, som en frisk människa
har tillgång tili och jag har haft dylika på lager,
det vågar jag hoppas att ni ville tro inte funnits
eller åtminstone inte räckt tili. Det är det första.
Det andra är att, vet ni, när allt värit så splittrat,
förstört och eländigt för mig, när jag inte kunnat
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förmå mig att se på allt detta av liv, sorti jag haft
kvar, annorlunda än som på en ruin, då har det
på något egendomligt sätt känts för mig såsom en
lisa, som ett slags befrielse och på samma gång som
det enda verkliga, som jag de facto kunde så att
säga ta i, detta att få riktigt fritt säga ut allt vad
jag under dessa tider känt för er och tack väre

er. Ni har ju inte kunnat undgå att inse, att just
denna känsla och dess rätt tili existens hos en
sjukling, åtminstone värit det enda väsentliga
för mig, och förresten, som sagt, er bästa och kanske,
ja säkert, oumbärliga bundsförvant i—■ våra freds-
underhandlingar.

Var det ännu något tredje, frågade syster Anne-
Marie, —jag tror att jag måste gå nu.

Jo, det var ett tredje, och det är mycket kort.
Jag lovar att jag skall försöka bättra mig, i form,
och jag tror att detkommerattlyckasidenmånjag
kan återerövra minä dammluckor. Men i sak; syster
Anne-Marie, i sak kan jag inte lova någon bättring.

Och varför inte i sak, sporde systern, egentligen
utan att veta varför hon alls sade något.

Därför att det sitter för djupt. Det har växt
upp på samma gång som den första glimten av
tanke på nytt liv hos mig, och det är oupplösligt
föienat med mitt liv, det må nu sedän vara några
månader eller kanske många år.

Syster Anne-Marie jämkade filten tili rätta om
sin patient, men hon sade intet, nickade blott lätt
och gick.
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Medan hon långsamt vandrade utför trap-
porna tili sanatoriets nedersta våning var det
enda påtagliga hon fick fram ur virrvarret av
sinä tankar egentligen en kansia av förvåning över,
att Edvard Walldorff hade mod, ja helt enkelt
kunde på ett sådant öppenhjärtigt, ja rent av tro-
hjärtat eller trofast sätt med ögonen stadigt rik-
tade på henne säga dylika häpnadsväckande saker.
Hon kunde ju lämna honom för allt detta, inte hade
hon såsom sjuksyster någon skyldighet att höra
på vad som helst. Eller kände hän undermed-
vetet att hon likafullt inte skulle överge honom.

Det var en förvirring i allt detta, som manade
syster Anne-Marie att ordentligt tänka över saken
när hon fick tid.



De två sista dagarna före veckovägningen märkte
Edvard Walldorff att hän i naturen själv hade en
hra hjälpare då det gällde denna »masskonsumtion»,
som skulle stöda hans kropp i kampen mot sjuk-
domen eller kanske rättare sagt skapa betingelser för
ett definitivt uppåtgående. Kroppen, under månader
vand vid ett så litet kvantum av tillförsel av närings-
medel, att hela matsmältningsapparaten arbetat
för sakta maskin och egentligen rätt grundligt
kömmit av sig i sinä ordinarie funktioner, fogade
sig förvånande snabbt i tingens nya ordning, känslan
av motvilja mot maten npphörde snart nog,
och det föreföll rent av som om orgauen, betungade
med ett arbete, från vilka de redan avvänjts, helt
oväntat skulle kräva betydande kvantiteter
för att vara tillfreds. Sitt lördagsmorgonmål åt
Walldorff rent av med god aptit, och det var inte
utan att hän tcg för sig mera än vanligt grundligt
i den lovvärda avsikt att få vågen att visa upp ett
gynnsamt resultat.

Icke förty hade hän fullkomlig rampfeber, då hän
strax efter klockan 12 åkte ned i hissen tili väg-
ningsrummet, där den inventiösa stora vågen med
sin sittplats för delinkventen och sitt sinnrika system
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av skjutvikter utgjorde centrum för den vägnings-
pliktiga kurgästskarans intresse. Walldorff slog
sig ned i en korgstol för att vänta på sin tur ock
observerade under tiden kuru syster Anne-Marie
expedierade den ena efter den andra, skrev in
envars vikt i kontrolljournalen och meddelade kuru
mycket man gått uppåt eller nedåt, med små för
tillfället lämpade anmärkningar, ur vilka Walldorff
inkämtade den anmärkningsvärda kunskapen om
att varje uppgång, även om det var blott 50 eller
100 gram, betydde mycket, medan å andra sidan
en nedgång av tili ock med några kundra gram var
en tillfälligket ock kade just intet att betyda.

Kort handledning i sanatorievägningens psy-
kologi, tänkte Walldorff för sig själv; vad det dock
bekövs oändligt litet kjälp för att få människor
att bedraga sig själva i den riktning de kelst vilja att
det skall gå . . .

Omsider var det hans tur, kan reste sig, ännu med
en påfallande tröttket i varje rörelse, ock tog plats.

—■ Jaså, det var ni, sade syster Anne-Marie lätt,
nå, få nu se om ni kör tili de svarta eller vita fåren

Walldorff sade intet, men kade sinä ögon fästa
på systerns ansikte, i kopp om att däri få läsa ett
förkandsmeddelande om resultatet. Hon sköt vik-
terna av ock an på de olika skalornas korisontella
armar, rynkade ett moment ögonbrynen, då kon
fick lov att ändra om någon vikt, något som för
en sekund kom Walldorffskjärta att nästan stanna,
men så fick kon full balans i kela systemet ock
deklarerade i riktig ämbetsmannaton:
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Sextiotre kilo, trehuudrafemtio gram.
Walldorff kade ögonblickligen ställningen klar

för sig. Hän hade icke blott återtagit föregående
veckas förlust, utan därutöver ökat i vikt nästan
trefjärdedels kilo. Hän var räddad, åtminstone för
någon tid, ty inte kunde någon nu komma och fordra
att hän skulle resa tili ett annat sanatorium, då
hän här gjort sig fri från allt vad sömnmedel heter
och nu dessutom visat att hän kunde ta tili riktigt
ordentligt.

Nå, sade hän tili syster Anne-Marie, egent-
ligen ej såsom någon fråga, ty de där viktdetaljerna
hade under veckan debatterats dem einehän all-
deles tillräckligt för att innebörden av dessa 63
och 350 skulle stå likaklar för henne som för honom.

Ja, låt oss se i boken, svarade systern lugnt,
slog upp journalen, skrev in den nya vikten och
meddelade så:

Netto-ökning sedän ni kom hit något över 700
gram —inte så illa, herr Walldorff; håller ni den
takten dröjer det inte så alltför många veckor innan
ni kan säga oss ett vackert adjö.

Under uppfärden i hissen och ännu inne på sitt
rum tänkte Walldorff över syster Anne-Maries
repliker å la främmande medmänniska där nere.
Ville hon markera någotslags likgiltighet för väg-
ningsresultatet? Hans förstånd och hjärta svarade
nej, ty likgiltig kunde hon ej vara, då hade allt
annat hon visat honom värit teater. Ville hon
kylä av honom? Kanske, och det måste hän ju
finna sig i. Hän hade sannerligen inga rättig-
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heter i avseende på henne skulle lian någonsin
kunna få några så gällde det att trofast kämpa sig
tili dem. Aldrig skulle hän visa henne något prov
av dåligt lynne eller misshumör om hon tyckte
sig en eller annan gång ha skäl att ge houoni en
liten dusch, mera självbehärskning och hyfsning
hade hon rätt att fordra av honom .. .

Med allt sitt »psykologiserande» koin Edvard
Walldorff inte att tänka på en sak, som dock ej
Mg så värst fjärran från det tänkbara att där
nere i vägningsrummet hade funnits ett halvt dussin
främmande kurgäster och att syster Anne-Marie
handlade under en alldeles bestämd känsla av att
ingen skulle få märkä det allra minsta av att sana-
toriets översköterska intresserade sig ett spår mera
för Edvard Walldorffs vägningsresultat äu för vil-
ket som helst annat.

Om syster Anne-Maries patient hade fallit på iden
att tänka sig in i detta i och för sig ytterst begripliga
faktum hade hän däri funnit en motvikt mot den i
alla händelser smått irriterande känslan av att
trots allt i hennes ton dock även funnits
något, som avsåg att markera en viss nonchalans
vid denna dock för honom så oerhört betydelsefulla
vågförrättning.

Glädjen över det goda resultatet kom emellertid
Walldorff att skjuta sitt psykologiserande åt sidan,
och förresten behövde hän inte länge känna sig
missbytt, ty då syster Anne-Marie efter lunchen
som vanligt sökte upp honom i hans hörn i ligg-
hallen räckte hon honom vänligt handen och sade:
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Jag gratulerar er tili de 63 och 350. Jag är
ganska nöjd med min patient, och jagtänker åtmins-
tone inte för närvarande på att säga upp vårt
mångpaiagrafiga fredsavtal.

Edvard Walldorff log lugnt och med en yttre
prägel av harmoni över sig, vilken förekom syster
Anne-Marie som om det värit ett återsken av
något inom honom.

Det ljusnar inom mig, syster Anne-Marie, sade
hän helt stilla. Tack skall ni ha ... ni ha, upp-
repade hän med tonvikten på »ni>>, såg tacksamt
upp i hennes ansikte och flyttade så blicken mot
himlens fjärran blå, likasom om hän velat riktigt
vila ut i en lugn och god tanke efter oändliga tider
av ett splittrat och förvirrat själsliv.

Hennes hand hade, utan att hon reflekterat
däröver, kömmit att vila kvar i hans, och hon lät
det vara där var ju ingen som såg det, och hon
kände det med ens som om de genom detta fortsatt
att tala med varandra, ett sällsamt språk utan
ord men med en växelverkan förklarlig . . . oför-
klarlig ... ja, allt detta hörde väl ännu så länge
tili de översinnliga tingen, men hon hade märkt att
Walldorff tänkt mycket över alla de problemen
och det kunde bli intressant att någongång disku-
tera detta med en dylik hedning och ironiker på
nya vägar...



Det började nu på allvar gå uppåt för Edvard
Walldorff, i ali synnerhet fysiskt, ty i psykiskt av-
seende beredde ban ännu ofta syster Anne-Marie
rätt stora bekymmer. Emellanåt kunde hon finna
honom i en tili den grad betryckt ocb eländig sinnes-
stämning, att t. o. m. denna påtagliga makt hon
hade att såsom hän brukade uttrycka sig —få
honom upp ur diket närä nog syntes svika. Det var
då blott att taga honom med lugn, att inte forcera,
att blott sitta bredvid honom och, ofta utan ett ord,
vänta att hans tankar småningom skulle glida över
i andra banor.

En gång undföll det dock syster Anne-Marie en
replik, soin fick formen av en fråga.

Ni måste ha tunga minnen att bära på, gräns-
löst tunga, sade hon. Vet ni när jag suttit och
observerat er, såsom exempelvis just nyss ,och sett
huru mörka skuggor dragit fram över ert ansikte,
huru edra ögonbryn emellanåt sammandragits lika-
som under häftig smärta eller pina, då har jag ju
förstått att ni på nytt lider igenom gamla tiders
ont. Om jag kunde skulle jag försöka få er bort
ifrån det, men jag tror att jag inte kan, jag har en
känsla av att ni likasom måste få tänka slut och ut
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allt detta ni förstår mig, det skulle ju naturligt-
vis vara det lyckligaste för er om ni krmde med ett
tag stryka ett brett streck över alltsamman, men
ni bör inte tili dem, som kan göra sådant, tror jag.
Och dock, likasom de starka återuppbyggande
krafterna inom er kropp nu hålla på att göra er tili
en fysiskt frisk människa, så skall det också gå tili i
ert själsliv och er tankevärld och förresten,
allt det där har ju hos er värit tili den grad
sammanblandat med varann och åtminstone när
ni kom hit så oupplösligt förenat, att jag tror att
det i alla fali då värit omöjligt att skilja åt
den fysiskt eländiga och den psykiskt förstörda
Edvard Walldorff.

Syster menar, sade Walldorff med ett matt
försök att inte glida ned i tragik, att mau fick lov att
ta mig så att säga i klump, jämmerlig klump, hopp-
lös . . .

Inte hopplös, avbröt honom systern, ty det
nog dröjde inte länge, det kan jag lova er, innanjag
fick klart för mig att det med ali säkerhet skulle bli
folk av er. Men ser ni jag fick en känsla av att allt
hos er var tili den grad intrasslat, att man sanner-
ligen inte kunde veta var det börjat och var det slu-
tat, d. v. s. huru ert fall egentligen var sammansatt,
när ni kom hit. I alla fall har jagen känsla av, jaför-
resten en direkt övertygelse om att ni, trots allt vad
er kropp fått genomgå, lidit mera psykiskt än fysiskt.

Ni sade, syster Anne-Made, kom det nu litet
trevande från Walldorff, något om att ni inte visste
början och slut på hela mitt fall, att det var så sam-
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mansatt, att det ej läte sig göra att spjälka utdet
ena eller andra. Det kommer mig att tänka på en sak:
har ni aldrig hört huru jag sjuknade?

Nej, lydde systerns svar, intet särskilt, det vill
säga intet annat än att det började med en lungin-
flammation, och så blev det långvariga komplika-
tioner, ocli. . .

Och operation och elände och så kom jag
hit. Ja, det är nog det yttre förloppet. Men
där var dessntom en början, somknappast någon vet
ntav, utom det som man försökt gissa sig tili med
stöd av minä feberfantasier. Själv kom jag inte i
håg något ordentligt förrän långt efteråt ser ni
under början av lunginflammationen var jag så
svag, att minnet inte gav mig annat än alldeles
dunkla och otydliga begrepp om vad som hänt.
Jag skulle verkligen ha lust att heratta er detta,
som egentligen ingen har klart för sig, om ni bryr er
om att höra en förskräcklig historia, tili den grad
fantastisk . . . och förresten på sätt och vis också
banal, att man kunde tr o att jag stjäl det hela ur
någon riktig dussinroman.

Syster Anne-Marie tvekade ett ögonblick om hon
skulle ge honom den lilla vinken att börja, att he-
ratta. Egentligen var det ju inte bra att låta honom
irritera upp sig själv genom att ge form åt minnen,
vilka man kunde förstå att voro uppjagande och
pinsamma, men å andra sidan kunde hon inte dölja
för sig att det sannolikt skulle vara tili gagn för
honom att få meddela sig med någon, att få en förtro-
gen. Och skulle inte heunes uppgift bli lättare och
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framgången säkrare om hon finge en verklig inblick
i detta förflutna, som hon såg tryckte hennes patient
så tungt och obarmhärtigt.

Berätta gärna, sade syster Anne-Marie, men
så lugnt ni kan. Och om ni har en kansia av att ni
vill och kan fullt anförtro er åt mig, i allt detta, som
drar edra tankar mot onda dagar och ting, så gör det

kanske kan jag bli er tili någon hjälp, och det vill
jag så gärna, ty ser ni, Edvard Walldorff, ni måstc
få de där skuggorna att vika, ja, vet ni, jag skulle rent
av ha lust att säga att jag inte ville låta er fara bort
härifrån med mindre än att ni fått bukt på allt det
där, ty ni får inte gå ut i livet igen med en så hemsk
ballast, ni måste kapsla in det eller få någotslags,
huru heter det på affärsspråk, bokslut på det. Åt-
minstone skulle jag inte kuuna levä med någon
dylik oreda i det förflutna. Vet ui när det har hänt
mig något, och tro inte att de mörka dagarna allde-
les skonat mig, så får jag ingen ro förrän jag fått
det huru skall jag uttrycka mig för att riktigt få
fram vad jag menar likasom examinerat, placerat,
uppklarat, så att jagfått ordentlig form på det, så att
det inte skulle bli ett olidligt problem var gång jag
råkade tänka tillbaka på det igen. Det äir otympligt
sagt, men kanske ni i alla fall förstår mig . .

Om jag förstår er! Minns ni, syster, att Hei-
denstam i Hans Alienus talar om det förflutnas
händer, som sträcka sig efter en, och vet ni, det är
nog just i främsta rummet dessa händer, som gjort
att jag inte velat stanna kvar i livet. Min långa
sjukdom började såsom ett slags nastan logisk fort-
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sättning på en själsförstörande tid, under vilken
onda viljor förpestade min existens, och som förresten
hade den förskräckligaste kulmen . . .

Edvard Walldorff tystnade, och det var som om
hän äunu en gång i tankarna ilat igenom upprö-
rande tider innan hän begynte sin berättelse. Efter
ett par minuter, under vilka systern tyst iakttagit
honom, började hän.

Jag har en smula tänkt över vad jag allt
skulle berätta er, sade Walldorff, men huru det nu
må vara det är bäst att inte hoppa över något,
åtminstone inte något väsentligt. Och vill jag genast
från början vara fullt uppriktig så bekänner jag,
att jag själv dragit mycket över mig av det, som
hänt. Inte i den mening, att jag handlat påettsätt
och så har konsekvensen kömmit med sin logiska
obarmhärtighet, utan däruti, att jag mången gång
värit dåraktig, givit vika för impulser och gett rum
rum inflytelser, som det värit klokare och tryggare att
stå emot. Och, ser ni syster, detta ledde tili att
jag på samma gång som jag i min verksamhet käm-
pade för vad jag ansåg vara rätt, som stod i inti-
maste samband med min rättsuppfattning och min
känsla av vad livets ideellakrav inneburo, på samma
gång blundade jag för det faktum, att jag enskilt
avväpnade mig, gjorde mig sårbar och lät en del av
dessa förskansningar förfalla, som den kloke och
försiktige alltid håller i bästa skick. Jag blev på sätt
och vis vad man i schack kallar »roi depouille-),
d. v. s. på försvarskrafter utblottad kung, men
medan åtminstone enligt en spelart detta i schack
Segrare - 6



82

betyder oavgjort parti, bänder det säilän eller så
gott som aldrig i det verkliga livet att motparten
icke hänsynslöst söker stjälpa den försvarslöse.
Jag hade icke kömmit att tänka på detta, då jag
nästan plötsligt, mitt i den mest brydsamma tid,
medan jag med en naiv optimism och förlitan på att
jag åtminstone hjälpligt skulle kumia lyckas passe-
ra över det vida öppna fältet tili skydd, trygghet ocb
lugn på andra sidan, då jag plötsligt befann mig om-
given av hela kopplet av hat och hets och hämnd,
illvilja och segerfanfarerna av denna avund, som
inte kunde förlåta mig minä lyckliga dagar. Folk,
som prisat mig vid mitt eget rikt dukade bord, ri-
sade mig vid andras festmåltider, människor, som
jag stått bi i deras svårigheter, grävde upp pap-
perskrav på mig och satte mig under en tid, dä
minä ekonomiska tillgångar voro utsinade eller
kanske rättare sagt praktiskt omöjliga att ta i bruk,
och då kristiden hade stoppat ali kredit, i den fruk-
tansvärdaste press. Jag bjöd tili att kampa för att
rädda mig och mitt arbete, min ekonomiska ställning
och kanske främst vissa elementära rättigheter
såsom människa, vilka ej kuuna kränkas utan att
naturens bud och lagar samtidigt trampas under
fötterna, men det var en ojämn kamp och fienden
hade på sin sida denna målmedvetna och sega onda
vilja, denna iskällä vilja att skada, som värit mänsk-
lighetens svarta makt och gissel i alla tider. Den för-
lamade mig denna ondska, den icke blott gjorde att
jag förlorade den ena positionen efter den andra,
utan undergrävde även efterhand min hälsa, för-
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störde min sömn, minä nerver, min förmåga att lit-
ratta något.

Och dock, fortsatte Walldorff efter en paus,
gav jag ännu icke tappt. Efter dagar och veckor av
depression och pina rätade jag med en den mest
våldsamma kraftyttring av ett ännu icke slocknat
jag upp mig igen, jag satte mig med sammanbitna
tänder vid mitt arbete, jag gav ut det yttersta av
kraft och förmåga, bådade upp varje möjlighet, som
låg fördold någonstädes i minne och medvetande,
för att nå fast mark. Och jag lyckades tili en viss
grad fick se resultat av mitt arbete, som kunde
jämställas med de goda, ja bästa tidernas verk. En
dag mötte jag på gatan en vän från fordom, hän
häjdade mig, tryckte min hand och lyckönskade
mig med verklig vänlighet tili min senaste presta-
tion. »Ser du», tillade hän, »folk har gått och berättat
för mig att det vore slut med din förmåga, men om
något är dock detta en desavouering av dem, som
vilja komma åt dig. Ge dem betalt på det sättet,
ofta, ideligen, det skulle verkligen glädja mig, och
många med mig, det kan du lita på.» Jag tackade,
men log vemodigt hän visste ej vad slags med-
människor jag hade att skaffa med men jag, jag
fick veta det. Chocker sattes åter från olika håll i
gång emot offret, som syntes ha kvicknat tili liv och
verksamhet, och vet ni, syster Anne-Marie, man dis-
kuterade vilket jag sedän fick veta —på den
andra sidan eventualiteten av att jag under den för-
nyade hetsen skulle gripas av en sådan förtvivlan,
att jag bure hand på mig själv. Och . . .
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Och, upprepade systern, nästan mot sin vilja
intensivt gripen av den pinsamma skildringen.

Och man lät lugnt aktionen ha sin gång. Ni,
syster, vet tillräckligt mycket om förhållandena för
att inse vad allt detta innebar. Nå ja, tili en början
födde detta hos mig ett visst trots, som höll på att
leda tili någotslags explosiv kraft hos mig att
rädda mig. Jag tog emot de ekonomiska stötarna
och försökte värja mig så gott jag knnde, jag läste
utan att blinka gifttexten på lappar, som smugg-
lades in tili mig i skenbart oskyldiga föremål, sedän
jag begynt återsända nidskriverierna obrutna, men
så kom från ett håll, som jag ej kan och ej ens får
ytligt karaktärisera, men som betydde förtrampande
av de mest elementära mänskliga känslor, oväntat,
meningslöst om det ej kan vara mening att för-
klara dylikt under hänvisning tili åtkomst av en
eländig profit det slag, som medelbart förde mig
så gott som in i dödens armar och slutligen fört
mig även hit. På detta håll hade man samlat en del
krav på mitt hem, det som jag ännu hade kvar och
som ej blott var den kära ramen kring varje möjlig-
het för min existens, utan ock innebar vad jag ound-
gängligen behövde för att kumia fortsätta mitt
arbete. Och vet ni, trots allt kunde jag tili en bör-
jan alls ej förstå, att det verkligen var meningen
att taga detta sista av mig vad jag då ännu egde
motsvarade i verkligt värde mångdubbelt vad
man någonsin kunde fordra endast det hänsyns-
lösaste exploaterande av mitt tillfälliga svåra nöd-
läge möjliggjorde en aktion. En kväll då jag kom
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hem låg emellertid ett brev där och det, som jag ald-
rig trott på, var sant; om några få dagar skulle allt
vad jag egde, det villsäga mitthem, gåunderklubban.

Det gick ett par minuter innan berättaren kunde
förmå sig att fortsätta.

Detta var i medlet av februari. Klockan var
över elva på kvällen, ute blåste snöstorm, vinden
sopade längs gatorna, det tjöt i skorstenarna och
fönstren tycktes bukta sig nnder stormilarnas tryck,
Jag satt först såsom förlamad med brevet i handen,
jagtyckte att minhjärna var tom, att hjärtat stan-
nade. Aldrig hade det vidrigaste tänkbara i livet ens
i minä vildaste fantasier trätt upp mot mig såsom
denna verklighet. Och från detta ögonblick hand-
lade jag såsom i ett slags dvala, såsom en automat,
driven av krafter och impulser utanför alla möjlig-
heter tili självbedömande och -bestämmande. I ett
skåp i matsalen, elit jag vacklat, fann jag en halv
flaska konjak, jag stjälpte i mig ett par glas, det
brände som eld och jag tappade vatten ur någon
kran, drack ytterligare ett par groggar, men jagkände
ingenting annat än en olidlig, brännande känsla i
hjärnan, puisen slog med svindlande hast och jag
tyckte att jag höll på att kvävas. Hade jag feber,
hade en förkylning, som jag ett par dagar ignorerat,
brutit ut!

Emellertid kom jag på något sätt ut i tamburen,
fick päls och mössa på mig, vacklade utför trapporna.
Av vad sedän hände minnes jag endast enstaka
fragment, kanske främst det, att snön, som piskade
mot mitt feberheta ansikte, var härlig och sval. Och
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så stretade jag fram mot stormen, längs de folk-
tomma gatorna, med ett mål, som på något säll-
samt sätt måtte undermedvetet ha utkristalliserat
sig i någon avkrok av min bjärna. Det var kyrko
gården och min fars grav, men av själva vand-
ringen dit ut har jag ej kunnat uppkonstruera något
minne. Men jag kan ännu likasom se migsjälvstå-
ende framför gravstenen, med pälsen öppen. Stor-
men slet i gravgårdens lövlösa trän, snön svepte i
iskällä flockar mot mitt bröst, trängde in under kra-
gen, men jagkände ingen köld, stod blott och stir-
rade på stenen, bjöd tili att i mörkret läsa namnet,
naturligtvis förgäves, och slutade med att med
fingret följa den upphöjda skriften på den annars
ohuggna stenens släta tavia.

Huru länge jag var där ute vet jag ej, har blott
ett otydligt minne av att jag vaknade, skälvande av
frossbrytningar, men med biinnande feber. Snö-
stormen hade bedarrat, det var grå vintermorgon,
grawårdarna stodo i halvmörkret som fantas-
tiska, snöhöljda figurer. På något sätt kom jagbort
från kyrkogården, mötte på Lappviksgatan en hyr-
kusk och måtte av någon underlig instinkt ha mum-
lat rätt adress, ty jag kom rätt fram tili mitt hus,
och så lär gårdskarlen, som hade morgonsopning av
trottoaren, samt någon annan ha fått mig upp och
med tjänarinnans hjälp i säng. Jag var då så gott
som medvetslös, i full yrsel, man skaffade en läkare

och, ja, resten vet ni ju, syster Anne-Marie. Jag
kom i sjukdomens eller rättare sagt sjukdomarnas
kvarnverk, och de ha malat mig ända hit.
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Jag skall tanka över er berättelse, sade sys-
teri! efter några ögonblick, nu måste jag gå. Men
en sak ville jag gärna veta redan nu, och det al-

kuni det gick med ert hem.
Det gick så att läkaren, vilken man visade bre-

vet, som hittats bredvid skrivstolen i mitt arbets-
rum, insåg hela situationen och fick ett par förstån-
diga vänner att mot ali min egendom som säkerhet
ställa medel tili förfogande för likviden. Hän var
emellertid så upprörd över det hela att hän lät de
andra driva saken tili det yttersta kanske för
att se om man verkligen skulle tränga in i hemmet
med den dödssjuke för att göra auktion. Och det
skedde —på tamburbordet lär summan ha likvi-
derats, auktionsförrättaren hade generad dragit sig
tillbaka då hän såg sjuksköterska och läkare, och upp-
hovsmannen tili det hela hade blek av hai m vänt
ryggen tili, marscherat ut och smällt igen tambur-
dörren så att det ekade i hela våningen.

Kan dylikt verkligen hända, och i vår tid,
sporde syster Anne-Marie häpen.

Ja, det kan det, ty det har hänt mig. Och vad
tror ni att jag kände och kunde känna, då jag efter
den svåraste krisen kom så långt, att jag begynte
grubbla över allt, som hade föregått mitt insjuk-
nande. .

.



Syster Anne-Marie grubblade ett par dagar över
sin patients berättelse. Att den var subjektiv mäste
hon taga för givet. Och dock hade hon en känsla av
att berättaren på sitt sätt eftersträvat ärlighet; hade
hän icke förklarat att hän själv dragit mycket över
sig av det, som hänt! Förresten —en vanställning
av direkta fakta kunde det ju ej vara tai om, tv
syster Anne-Marie kände på sig att hennes patient
under inga förhållanden inför henue ville upp-
finna något, som kunde, stegra verkan av hans
berättelse. Det var då egentligen blott intensiteten
i det hela, som kunde vara överdriven, koloriten,
som gjordes för grell, men däri kunde hon egentligen
förstå honom. Under sitt upprivna och sönder-
slitna sinnestillstånd hade hän sett allt i hetsens
belysning, och huru hän själv känt och kände det
hela, det hade hon i sanning förstått under hans
redogörelse, där hän med undertryckt skälvande
känsla sökte ge frainställningen en behärskad form.
Vilka omätliga vidder av ohygglig hågkomst lågo
ej i den nästan staccato framförda skildriugen av
den hemska färden ut tili kyrkogården!

Och under övervägande av detta hade syster
Anne-Marie dock en tydlig förnimmelse av att de
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djupa såren i Edvard Walldorffs sinne höllo paatt
läkäs. Efter berättelsen hade hän värit långt mindre
upprörd än Iron kunnat vänta, det var likasom om
lian känt ett slags lättnad efteråt, soin om det berett
lionom en inre tillfredsställelse att göra henne del-
aktig av de heniska minnena. Meu samtidigt med att
lion kände sig övertygad om detta förstod hon instink-
tivt att det dock ej blott värit hans avsikt att så att
säga lasta sin börda över på hennes skuldror, ntan
att i det hela snarare legat en strävan att upplysa
henne om allt. Syster Anne-Marie kunde icke dölja
för sig, att Walldorff utan tvekan, med ett slags i
sin stil målniedveten trängtan tili självbekännelse,
ville för henne blotta allt intill det innersta av
detta, soin hau upplevat. Det stod utom allt tvivel
att hän redan länge hade hyst ett beslut att redo-
göra för hela sin »förhistoria», då nu slutligen en tili-
fällighet och hennes förklaring att hon gärna ville höfa
honom framkallat återblicken över hans upplevelser.

Huru riktig hennes analys var framgick tvänne
dagar efteråt, då hon slog sig ned vid hans vilstol
uppe i hallen. Dagen förut hade hau värit tyst
och tankfull, meu nu föreföll det soin om hän åter
tänkt sig fram tili något, soin hän ville säga eller
rättare: få sagt. Syster Anne-Marie hade redan näs-
tan vant sig vid sin patients »psykologiska metoder>>,
vilka syntes innebära att hän tänkte sig fram så att
säga bit efter bit; när så en ny sträcka var grundligt
genomtänkt framlades resultatet tämligen ofelbart i
en eller annan form ofta en nog så kuriös
för henne. Walldorff hade ett slags lustig litterär
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mani att säga tili och med ytterst allvarliga, ja hög-
tidliga saker med eller i en språklig utstyrsel av en
originellt gjort tankeutformning, soin syntes tjäna
flere varandra rätt motsatta syften; dels att förstärka
rnöjligheten för yttrandet att även i kort avfatt-
ning ge ett expressivt intryck av innebörden
engång hade Walldorff helt humoristiskt och just
med användande av sin speciella metod karaktäri-
serat sitt tai såsom ett sätt »att tala i karrikaty-
rer» —, dels att genom dylik utsirning beröva tili
och med ytterst känsliga och allvarliga uttalanden
karaktären av sentimentalitet, dels slutligen. . . ja,
syster Anne-Marie hade alldeles klart för sig att hän
tämligen medvetet använde elettä sätt även för att
kunna få fram sinä »bekännelser» tili henne litan att
egentligen ge henne tillfälle att reagera eller ge
honom en reprimande. Hade hon icke i hans blick
sett att hän, åtminstone för tillfället, fullt och djupt
menade vad hän sade, medan hän gav förklarin-
garna en form, soin avväpnade henne. Efter de
svåraste tidernas impulsiva och tili ytterlighet
öppenhjärtiga proklamationer om hängivenhet,
hade hari, alldeles speciellt efter intermezzot i ligg-
hallen då hän »fick sikte på sig själv», visat prov på
en högst aktningsvärd självbehärskning, men detta
hindrade honom icke att i de mest varierande for-
mer säga ut, myeket sorn strängttaget innebardet-
samma, på ett sätt, som var straff-fritt. Om hon än
velat det än så gärna hade hon knappast möjlighet
att visa sig ond eller förete en mörk uppsyn, dåhan
använde en tili den grad oangriplig form, att ett
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försök från hennes sida att reagera tett sig oinotiverat
och klumpigt.

Hon levde, då hon var i hans närhet, i en atmo-
sfär av tillgivenhet, ja hängivenhet, som hon inte
rådde på, och medvetandet härav framkallade
hos henne en underlig blandning av opposition och
välbehag. Hon hade velat slå tili honom för att
strax därpå vänligt fatta hans hand och säga att
hon inte alls var ledsen på honom . . .

Henna dag emellertid, tvänne dagar efter Wall-
dorffs »berättelse», fick syster Anne-Marie som sagt
ett bidrag tili sin analys av »strömfårorna» i hans
inre.

Syster Anne-Marie, sade hän, efter det att hon
tagit sin vanliga plats bredvid honom i besittning,
vet ni varför jag så öppenhjärtigt berättade er allt,
som hänt före min sjukdom, huru jag exempelvis
satte en massa konjak i mig och gick ut i snöstormen i
stället för att taga emot slaget som en man och
bjuda tili att reda mig så bra som möjligt, ändå?

Ni berättade visst något om att ni redan då ett
par dagar hade känt er sjuk . . .

Ä ja, men det är inte däri det egentligen lig-
ger. Ser ni saken är den att jagvill ha er tili medbrotts-
ling, syster Anne-Marie. Walldorff tystnade, lika-
som för att se vad verkan ordet skulle hava på henne.
Syster Anne-Marie replikerade emellertid blott med
något av förundran i tonfallet;

Jag . . . er medbrottsling. . .?

Just ni . . . och just medbrottsling. Egentligen
skulle jag vilja att ni visste allt om mig, gott som



92

ont, ocli så att vi skulle komina tili samma uppfatt-
ning om detta, främst om det onda, förstår ni. Jag
skulle hellre se att ni i en eller flere punkter ogillade
mig långt mera än jag någonsin själv i tili och med
minä mest självrannsakande stunder kunnat fönnå
mig att göra det, än att ni i framtiden skulle se på
något i mitt föregående liv såsom på en gåta eller
något oförklarligt, ur vars djup ännu kunde växa
upp oväntade och förskräckliga saker. Det är, utom
allt annat, så med den saken, att människan
behöver bundsförvanter emot sig själv, inte blott
för att reda sig med bittra och tunga minnen av
vad andra gjort ont, utan ock för att inte göra om
dumheter och fel. Ni talade, strax före det jagkom
med min berättelse, om »avskrivning», och det är
ett bra ord. Ser ni, syster Anne-Marie, det talas i
affärsspråk om att avskriva gamla synder, och det
är ett erkänt faktum att affärer inte skola gå »med
lik i lasten» utan avskriva allt dylikt. Men, det
går inte utan ordentlig revision, och den kan deli-
kventen-direktören inte göra ensam, hän ser för per-
sonligt på saken. Och det må sedän bli en än så
sträng anmärkning vid revisionen affärens fram-
tid kräver att det görs rafistulation och att mörk-
sens konton redas upp, inte få hänga med såsom
farlig ballast med äventyr av återfall och ruin . . .

Och nu fordrar ni att jag skall fungera såsom
revisor?

Jag fordrar intet, svarade Walldorff allvarligt.
Man har i allmänhet, ja kanske aldrig, rätt att
fordra något av en medmänniska. Ja, det vill säga
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man kan ju fordra att återfå en utlånad bok eller
att ett lån återbetalas, men man får icke av en eller
annan orsak fordra att en annan skall uppträda,
handia eller kanna så och så, Och detta gäller i ali
synnerhet, ifall en dylik fordran, såsom det så ofta
händer, baserar sig på någotslags kompensations-
krav. Det vill säga, såhär: »Därför att jag gjort dig
detta, hjälpt dig eller hyst vänliga känslor för dig,
därför skall du göra mig något liknande, hjälpa mig
och hysa vänliga känslor för mig.» Det är att vända
upp och ned på ali verklig etik, ty den goda gär-
ningen är även den innerst av självisk eller
egoistisk natur, och därför bör den inom sig bära sin
lön. Att därutöver fordra belöning eller kompen-
sation är att kräva dubbelt. Men, frånsett allt detta,
i väri fall ha ju dessaresonnemang alls ingen aktuali-
tet, ty det är ju ni, som gjort allt för mig. Jag har
endast vållat er besvär och bekymmer, och så tror
ni dessutom att jag skulle fordra något av er! En
annan sak är att hos er ett handlingssätt möjligen
logiskt kunde föra er över tili ett annat, som står i
samband med det . . .

Huru menar ni, avbröt honom syster Anne-
Marie, ni kan väl inte på allvar göra gällande att
man, när man kanske sagt a, inte blott även skall säga
b, utan rent av deklamera hela alfabetet tili slut.
Om jag är syster och exempelvis egnat er en om-
sorgsfull skötsel, vilket är min plikt som sjuksköter-
ska, så skulle det enligt er uppfattning innebära,
att jag nu vore tvungen att taga plats såsom revisor
och framdeles såsom vem kan veta vad hos er,
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blott därför att ni tycker att den ena handlingen så
att säga skall föda den andra. Vad tror ni att det
skulle bli av oss sjuksköterskor om vi hade många
patienter av er kategori, herr Walldorff?

Det föredrar jag att denna gång inte svara på,
sade Edvard Walldorff efter ett par sekunders
eftertanke. Men det kunde finnas ett apropå
minnes ni, syster Anne-Marie, att det finnes en saga
eller något i den stilen om en ung man, vilken räd-
dade en vacker flicka, som hade ramlat i en å, från
att drunkna och som sedän tyckte att lian tili belö-
ninghade rätt att fordra hennes ja och samtycke när
hän friade.

Jag tror mig visst ha hört om något dylikt,
svarade systern, men vad sedän?

Jo blott det, att den unge mamien var narrak-
tig. Först hade hän ju fått den stora tillfredsställel-
sen och äran, aran att rädda livet på en med-
människa, och så skulle hän ha rätt att fordra män-
niskan själv. Det motsatta vore förnuftigare.

Det motsatta! Vad menar ni?
Jag menar att om nu den unga flickan räddade

mannen .
. .

Nu bytte ni, avbröt honom systern; det var ju
lian, som , . .

Nå ja, låt det vara bytt. Jag fortsätter: alltså
om den unga flickan räddade mamien, som låg i kär-
ret, från att gå under, så kunde hän, om det nu
riktigt skall vara, med större skäl hemställa tili
henne om hon inte också ville . . . om inte hon ville
taga steget ut och gifta sig med honom, ty . . .
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- Ty?
Ty om hon im en gång sålunda så att säga hade

skänkt honom livet, vilket hon ju i själva verket
gjort, så kunde hon ju även ha en viss anledning
att hjälpa honom att levä det där livet så lyckligt
och värdigt som möjligt.

Herr Walldorff, utbrast äntligen syster Anne-
Marie och reste sig, om ni inte upphör att komma
fram med dylika saker, så . . . så . . .

. . .så . . . men, nej, syster Anne-Marie, fortsätt
inte med det ni tänkte säga. Jag ångrar mig att
jag gav vika för min lust att göra ordkonstruktio-
ner jag, som ännu ej är uppe ur karret och
jag, som . . .

Edvard Walldorff hann ej fullborda meningen.
Med ett hastigt »jag bar inte tid med er nti, ni odräg-
liga patient», skyndade syster Anne-Marie bort.
Walldorff rynkade ögonbrynen i ansträngd efter-
tanke. Vad skulle det bli av nu?



Det var icke utan oro Edvard Walldorff följande
förmiddag såg syster Anne-Marie nalkas hans out-
talade fråga »Vad skall det bli av nu» från föregående
dag ringde honom ärinu i öronen, ty hän hade
en kansia av att systern —, och hade hon inte rätt
därtill? ställde allt större anspråk på honom ju
mera hans tillstånd förbättrades. Innerst fanns
visserligen hos honom en ö.vertygelse, eller kanske
snarare ett stilla medvetande, att hon dock under
inga omständigheter nu skulle övergiva honom
eller ens i högre grad inknappapå den tid hon egnade
honom, men allt detta representerade hos honom
så att säga de djupare skiktena i medvetandet, den in-
tuitiva övertygelsens havsdjup—på ytan gingoofta
orons eller misströstans vågor. Och hau led av detta
för sjuklingar och def lestäkänsliga människor typiska
fenomen, att hän för sig ivrigt utmålade att det
osannolika onda skulle hända, blott emedan hau
så hängivet längtade efterett sannolikt gott. En
psykologisk själv-lek, vars första symptom säkert
måste sökas ändalångtinimänsklighetensbamdom.

Emellertid fick Walldorff klart för sig att inter-
mezzot från gårdagen var glömt eller åtminstone
gömt då S57 ster Anne-Marie nådde fram tili honom.
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Hän såg på hennes min att hon hade något av vikt
att meddela, och uppenbarligen intet ledsamt.

Jag får gratulera er, sade systern strax då hon
satt sig, ni kommer att få befordran. Och hon log
detta vänliga och vackra leende, som Walldorff
tyckte var solen n;o två, eller kanske n:o ett,
i världen.

Väl aldrig tili evigheten heller, inföll hän mun-
tert.
:Nej, då. Det blev i dag med doktorn fråga

om ni inte snart skulle kumia få något litet avance-
mang, och huru det var så dekreterade hän att hän
i morgon bitti skulle rannsaka er ett tag, och då
hän förmodade att allt vore på rätt skulle ni efter
lunchen stanna över tysta timmen i ert rum och
så, svimma inte, få gå ut och spatsera . . .

Syster Anne-Marie tystnade för att iakttaga
verkningarna på patienten av detta märkliga med-
delande, och Walldorff såg även mycket riktigt
med förvånade ögon på henne.

Jag . . . gå ut
Ja, ja, inföll syster Anne-Marie, inte skall ni

tro att det blir någon maratonlöpning, precis.
Nej då, hundra steg från sanatoriet tili en bänk
och tjugu minuter senare hundra steg från en bänk
tili sanatoriet. Det är inte mycket, men det är
början tili vad jag, om jag använde ert sätt att tala,
kunde kalla »att sakta maka er tillbaka in i mänsk-
ligheten».

In i mänskligheten, upprepade Walldorff lågt,
och det gled en skugga över hans anlete; - vet ni
Segrare ■— 7
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vad, syster Anne-Marie, jag borde väl vara gräns-
löst glad över att ni bjuder mig en dylik befordran,
men mänskligheten, det är detsamma som män-
niskorna, och . . . och jag är rädd för människorna.
Människor bar gjort mig så niycket ont.

Jag förstår er, sade systern, men om ni mi
alltså återvänt tili livet, så måste ui firma er i det,
som följer med. Vi ha förresten mera program för
er —om ett par dagar skall ni få på en stund
komma ned i sällskapsrummen, ni kan fåhöralitet
rnusik i musiksalen, när det faller någon in att spela,
och så skall jag presentera er för ett par sympatiska
unga damer .

. .

Presentera mig . . . för . . . varför det, sporde
Walldorff med något av undertryckt oro i stäm-
man och en srnått misstänksam blick på syster
Anne-Marie.

- Varför, upprepade syster Anne-Marie, därför
att jag är övertygad om att det är bra för er att
bli bekant med exempelvis just trevliga och sym-
patiska damer. Det duger inte i längden att hela
mänskligheten hos er representeras endast av . . .

en sådan här vit syster som jag . . .

Och dock, sade Walldorff efter att en lång
stund ha legat alldeles tyst och blott tänkt, dock
skulle jag ingenting hellre begära än att siippa
återstoden av denna rnänsklighet, in i vilken ni
vill maka mig, såsom ni sade. Vet, ni det är näs-
tan så att jag tycker att jag tappar andan när jag
tänker på att det skall komma en tid då jag åter
måste, måsie, förstår ni, träffa massor av människor,
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vilka sorti helst soin blott komma i min väg eller
som behaga slå ned på mig eller gå löst på mig.
Jag tycker att jag kömmit så härligt långt bort
från världens oro och surr, ondska och hårdhet,
från lännet och eländet. Ja, jag tycker att jag
inte skulle kanna gå över en gata utan att bli över-
körd och inte träffa en kali och främmande män-
niska utan att börja gråta . . .

Walldorff tystnade. Det skalv inom honom och
syster Anne-Marie, som såg huru djupt detta per-
spektiv att tvingas in bland människor grep honom,
satt stilla och väntade att hän skulle återvinna
jämvikt i sitt sinne.

Varför, sade slutligen Walldorff med något nytt
i rÖsten, varför händer det numera inga underverk,
just när de skulle behövas. Varför kommer där inte
nu flygande över trädtopparna ett aeroplan, som
styr kurs hit tili oss, som hakar sig fast här utan-
för barriären. hyckan är förare, och där finns
plats för två, för oss två. Vi stiga upp, vi ta plats,
motorn sättes i gång, vi kasta loss, vi höja oss,
genom solblå vidder styra vi kurs långt, långt bort,
tili idealens underbara obebodda ö där fjärran i
världshavets oändliga vidd . . .

Walldorff såg ej på syster Anne-Marie, hans
blick likasom förlorade sig i ett fjärran, långt borta
i höjden, såsom om hans öga följt den sällsamma
fågeln i dess underbara flykt.

Och ni är övertygad om, ni tror, sade syster
Anne-Marie efter en ganska lång paus, ni tycker
blott utan vidare att det vore naturligt och klart
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att jag skulle komma med. Nå ja, att er faniasi
flyger så där vackert i väg med er själv kan jag ju
inte opponera mig mot, men . . .

Nej, nej, avbröt Walldorff henne ivrigt, säg
inte något efter ert »men». Det är inte nödvändigt,
och tror ni att jag inte har klart för mig att ni
skulle opponera er. Det är er rätt, kanske tili och
med er skyldighet, men nu tar jag mig också en
helig rättighet, som jag i timmar och nätter tänkt
mig tili. Det är en sak jag måste få säga ut, var
inte orolig, det hela räcker en halv minut, och sedän
får ni siippa detta under långa, långa tider . . . ser
ni jag känner att det är bättre för oss båda om ni
låter mig tala ut nu . . .

Walldorff tystnade och gjorde ett litet uppehåll,
kanske för att överväga de ord hau tänkte säga,
kanske även för att ge syster Anne-Marie tillfälle
tili opposition. Måhända tyckte hän att det var
hederligare att inte fortsätta i ett kör och sålunda
tilltvinga sig rätten att få tala fritt .. . Syster
Anne-Marie sade emellertid intet, satt blott alldeles
orörlig-, likasom med ett svagt trots inväntande
vad som komina skulle nog kunde hon väl stå
ut med att höra på, ja, det var väl helt enkelt bäst
och klokast.

Ser ni, sade Walldorff omsider, det var jn en
faniasi, en vacker lantasi det där om flygmaskinen,
som susade fram emot oss och slog ned här för att , . .

för att bjuda oss tillfället, möjligheten. Men, syster
Anne-Marie, det kommer en dag, låt vara att det
kan dröja länge tili dess, då där kommer en dylik
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flygmaskin, den må nu sedän ha vilken form som
helst tåg, automobil, kanske trilla eller vagn

som skall föra mig bort härifrån. Och då, da
kommer jag att fråga er om ni vill följa med. Jag
säger detta nu, enkelt och rättframt, denna enda
gång, ty jag vill att ni skall veta det och jag har
kömmit tili den övertygelsen att det är bäst att ni
vet att intet på jorden kan hindramigatt då säga
er detta. Men intill dess . . .ni kan, ja ni kan verk-
ligen lita på mig, ty jag känner på mig att jag fått
styrka och att jag kan tiganudå jaghar fått säga ut
detta . . . intill dess inte ett ord mera om detta från
min sida. Ni skall ha ro, och jag skall visa er att
jag kan respektera denna ro. Minä tankar, minä
känslor, min vilja . . . deras existens och funktioner
kunna icke avbrytas, men det skall stanna vid dem.
Vill ni lita på mig och vill ni säga att ni inte är ond
på mig för detta?

Jag varken kan eller vill säga något, sade
syster Anne-Marie mycket lågt, men jag tar fasta
på ert löfte, och jag skall försöka glömma att ni
nu åter gått utöver allt, som egentligen kan fåkomina
i fråga.

Bra, resolverade Walldorff, skenbart oberörd
av det nastan sträva i hennes svar, bra, så stå vi
då på den punkten.

Och, tillfogade hän efter några sekunders
uppehåll med plötslig livlighet, reste sig en smul
och skådade syster Anne-Marie lugnt och glatt i
ögonen, kom nu hit, gärna för mig, med edra sym-
patiska unga damer. Presentera mig för tiotusen,
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om ni vill, fastän hän lät rösten sjunka jag
tror inte att det behövs revy av en rad av marionet-
ter för att befästa mig i min övertygelse, i mitt
vetande av att .

. . att en enda .
. . är . . .

är . . .?

Den enda. Och, tillfogade hän likasom för
att hindra henne från att säga något, detta var de
sista orden. Nu är det punkt, och nu lägges rodret
om. I morgon, syster Anne-Marie, styra vi kurs
på den där bänken. Hundra steg dit, hundra steg
hit, inte ett enda steg mera ned i diket!. . .



Följande dag vid halv-fyratiden på eftermid-
dagen hjälpte syster Anne-Marie sin patient på
med paletån. Nu skulle alltså de första hundra
stegen tagas ut i livet.

Solen, i nedgång, lyste varm över den stora tall-
bevuxna jämnaplatsen framför sanatoriebyggnaden,
då Walldorff med syster Anne-Marie såsom eskort
trädde ut på den lilla altanen utanför stora ingången.
Då hon avhämtat honom hade hon tagit en tunn,
mörkblå kappa på sig.

Skall ni följa med, hade hän sport, det skulle
vara snällt.

Inte snällt, men min skyldighet. Tror ni att
vi låta våra patienter, våra babies, som just skola
lära sig gå, marschera så där på egen hand. Det
skulle lätt bära omkull.

Nå, nå, hade Walldorff replikerat, ni glömmer
att jag varje dag klarat ligghallen, och förresten
jag kom ju hit, utan att man egentligen stödde mig
mycket.

Ja, ja, det är allt mycket riktigt, men det här
är i alla fali en annan sak.

Och det var verkligen en annan sak. Hän kände
sig redan helt matt då hän lyckligen kömmit ned
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på sandplaneu utanför trappan, ligghaUens totala
orörlighet med sin färdigstöpta vy, sitt dekorations-
sceneri med förgrund av gallerbarriär ooh sin evig-
hetsfond av talltoppar och himmelsbitar, represen-
terade dock något oändligt tamt i jämförelse med
detta. Ocb vad markens golv, trots sin skenbart
fullkomligt plana yta, var underligt kuperat med
lömska gropar och farliga bärg.

Efter en vandring, under vilken syster Anne-
Marie flere gånger stod honom bi och slutligen tog
hans arm, nådde man en trädgårdsgunga, placerad
mellan tallarna på den barrstänkta, brungröna
marken. Syster Anne-Marie hjälpte upp sin patient
i den ena stolen och tog själv plats mitt emot honom.
Walldorff lutade sig bakåt, matt och med en känsla
av att hans puis åter rutschat upp några tiotal
slag. Att de hundra stegen verkligen kunde vara
så svåra.

—■ Vet ni vad, syster Anne-Marie, sade hän slut-
ligen, vet ni att jag har inga ben.

Syster log. Hon kände tili det där.
Jag har, fortsatte Walldorff, ett par murkna

träbitar, som hänga nedåt från min kropp, det vill
säga egentligen tycker jag inte alls att det ens är
minä träbitar, utan att det är ett par främmande
tingestar, som man klistrat eller häftat fast i mig.
Kan ni tänka er att medan jag koin hit den där
biten från sanatoriet tyckte jag likasom att min
kropp gick frain för sig själv genom luften på en
viss höjd över moder jord och att ned ifrån den
hängde ett par främmande döda pinnar, som på
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ett förskräckligt sätt, skrapade i marken blott det
kom den minsta lilla upphöjning och rent av höllo
på att stjälpa mig när de döko ned i en fördjupning
eller grop. Tror ni att jag någonsin kommer att
kunna gå riktigt ordentligt mera?

- Om ni kommer att gå. Jo, om tio dagar går
ni nastan lika bra som jag oeh om tre veckor kan
ni springa fatt mig, och . . .

Och?
Och efter sex kan ni med största lätthet springa

ifrån mig.
Tripp, trapp, trull, replikerade Walldorff med

en humoristisk blink i ögonvrån, men ser ni syster
Anne-Marie: jag låteraldrig det bästa bli fiende tili
det goda.

Syster Anne-Marie såg eftersinnande nt mellan
träden.

—Om några dagar kan vi låta er gå ut ensam,
sade hon slutligen; det vill säga ni kommer natur-
ligtvis att börjaföretagaedra promenader i sällskap
med andra kurgäster. Och sedän kan ni ju, när
ni känner er tillräckligt duktig, börja företaga
edra kappspringningar tillsamman med dem.

Walldorff svarade ej. Det föll honom in att låta
den antagligen lätt funna motreplik, som kunde
ifrågakomma, ligga obrukad. Hän kom att tänka
på en visdomssynpunkt, som hän någongång för
länge sedän trodde sig ha upptäckt, ja inte precis
upptäckt, men i alla händelser konstaterat och
anammat, nämligen att man inte skall säga emot
alltid, då man kan säga emot, inte opponera sig
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vid varje tillfälle, då opposition synes med fördel
kanna presteras, icke alltid »ge tillbaka». Svar på
tai är, så hade hän i extrem form formulerat saken
för sig, det primitiva stadiet, bykkärings- och kuut-
advokat-tekniken, dentanklösa eller pratsjuka män-

niskans drift att omedelbart slå tili med ungefär
vad som helst, som koni på tungan. Och detta är,
sannerligen, varken nödvändigt eller värdigt mera
kultiverade individer emellan. Där är livet inte en
knölpåksstrid på landsvägen, där slag kräver ögon-
blickligt motslag, snarare ett schackspel; där med-
spelarens drag assimileras i sitt djnpaste samband
med ens eget spel och där man skenbart kan låta
ett dylikt drag passera oobserverat, för att längre
fram, i rätt sammanhang, flytta den nödvändiga
pjäsen tili den rättarutan och överraska andra par-
ten med en genom uppskovet förbättrad pjäs-replik.

Förresten Walldorffs tankar kretsade vidare
omkring ämnet hade syster Anne-Marie så vitt
hän kunde erinra sig och inse ännu aldrig sagt
honom något, som hän kunnat beteckna såsom en
fristående attack. Hunt ont än några ord, som
hon sagt, innerst gjort hans överkänsliga sinne
hän kunde inte riktigt komma ifrån att emellanåt
meditera särskilt över hennes uttalande om »besvär-
liga patienter» där hade dock aldrig, det insåg
hän vid lugn eftertanke, funnits ett spår av avsikt
att göra honom verkligen ont, att väliä honom något.
Aldrig i sitt liv hade hau mött en människa, som
framstått för honom såsom syster Anne-Marie,
med denna friska och starka kärna av okuvlig
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godhet ja, just ordet okuvlig var här det rätta,
ty huru ofta kuvar inte livet faktiskt anlag och
vilja tili det goda. Men här fanns ingen rämna, där
ondskan kunde komina in med sin bräcka. Kunde
inte denna kärna helt enkelt förliknas vid ett stycke
godhetens radium, med evig utstrålning utan att
den minsta reduktion kunde märkas.

Med ett djupt välbehag gledo Walldorffs tankar
in i denna underbara sfär, som för honom efterhand
föreföll att bringa tro och trosvisshet om blott nya,
höga sanningar, denna sfär som hän tyckte tedde
sig såsom ett tankaruas och känslornas och den
psykiska korrespondensens eterhav med oändliga
vågor. Vågor, som gingo fram med oändlig hastig-
het i oändligt antal riktningar, som förde bud och
blevo förstådda eller stötta tillbaka, som trängde in
i främmande föreställningsvärldar och där utövade
intryck och verkan ... Var icke hela denna värld
med dess av psykiskt liv och aldrig avstannande
andliga vågsvall, var ej den det väsentliga, materien
i sitt kretslopp det mindre väsentliga, var det ej
sanning, att det översinnliga, som har evigt liv,
skulle förnimmas såsom materiens ideella innehåll . .

När Edvard Walldorff tänkte så hade hän svårt att
i tankarua få en verkligt åskådlig eller hans innersta
ide återgivande ordformulering för detta, som
småningom inom honom växt fram och upp tili en
världstro. Språket hade ännu ej nått upp tili
uttrycksformer för detta hän kände på sig att
hän blott medelst omskrivningar och bildspråk
kunde få fram ungefär vad hän ville. Om hän blott
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kunde finna bättre och sannare uttryck vad det
vore gränslöst intressant, ja merr än det: nödvän-
dlgt, ty det var nödvändigt, att djupt och ja,
så kände hän det innerligt tala med syster Anne-
Marie om alla dessa ting.

Syster Anne-Marie, som följt hans ansiktsuttryck
i dess växlingar under tankarnas färd genom spörs-
målen, och som inom sig undrade vilken märklig
kurs de tagit, såg huru hans panna rynkades
icke av smärta eller obehag, det såg hon utan
likasom under kampen att få fram eller komma
fram tili något, och då det var tid att återvända
tili sanatoriet tog hon sig därav anlednmg att åter-
föra sin patient tili verkligheten.

Herr Walldorff, sade hon lågmält, inte sant,
ni skall en dag, kanske snart, berätta för mig vad
ni nu tänkte på eller kanske jag borde säga tänkte
er igenom. Vet ni, jag har ofta suttit långa stunder
och betraktat er då ni sitter eller ligger och arbetar
psykiskt på det där sättet, och av detta och förres-
ten av en hei del som ni sagt har jag fått en alldeles
bestämd föreställning om vad ni nuförtiden håller
på med, eller kanske redan länge sysslat med.

Och det är, frågade Walldorff med spänt
intresse.

Ni . . . ja, huru skall jag säga det helt kort . . .

nå ja, ni håller på att bygga upp åt er eller skapa
åt er en plattform att levä på, helt enkelt. Ofta,
exempelvis en gång, då jag där uppe i hallen hade
glömt min hand i er kanske ni kommer i håg
den gången har jag känt en .. . tyckt, att det
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vore intressant att följa er i edra vandringar i tanke-
världen nuförtiden. Just den gången hade jag en
så stark kontrastförnimmelse. Ty jag vet ju i
alla fall ungefär vem och vad ui var förr i tiden,
och nu tror jag, ja jag vet det förresten, att ni styrt
över i nya farvatten, och nu grubblar ni huru ni
månde navigera er fram tili kurs och klart mål.
Är det inte ungefär riktigt?

Det är inte blott ungefär riktigt, utan det
stämmer precis, svarade Walldorff lugnt. Men jag
kan inte säga att ni överraskar mig, ty just detta
att ni exempelvis nu sade detta kunde tjäna sora
bevis för att jag nu styr kurs i rätt farled. En ordi-
när medmänniska skulle nu i mitt ställe säga att
ni läste minä tankar, men jag uttrycker saken på
annat sätt: minä tankar gingo helt enkelt med
egen kraft fram tili någon punkt av er föreställ-
ningsvärld, ert medvetande, och så framkallades
längs en undermedveten väg detta, som ni sade . . .

Vi hade ju taiat om minä kommande kapplöpningar
med er och med framtida sanatoriebekantskaper,
så tystnade jag, och sedän kommo edra tankar att
i viss mån parallellt följa minä ända tili dess att ni
sade detta, som så gott som fullständigt hängde
ihop med just den punkt i mitt tänkande, tili vilken
jag då hunnit fram. Tycker ni att jag för ögon-
blicket kunde få bättre bevis?

bevis för . . . vad?
För det psykiskas supremati, för verkligheten

av det så kallade översinnliga. Vet ni, syster Anne-
Marie, att jag tycker att hela världen med vårtklot
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och dess innebyggare är likasom ett väldigt mm, i
vilket varje individ, varje existens, väre sig den
har ett materiellt hölje eller löst sig ur detsamma,
fungerar såsom ett slags Central för trådlös psyko-
telegrafi, med större eller mindre aktionsradie, med
större eller mindre förmåga att uppfånga och taga
emot, med större eller mindre medvetande om den
översinnliga sainhörigheten och växelmedverkan.
Otaliga osynliga och endast sällsamt uppfattade
budskap korsa varandra i tallösa riktningar, de
träffa känsliga eller okänsliga, de ge intryck och
kunna undermedvetet framkalla tili och med
handlingar . . . Och . . .

Och, sporde syster Anne-Marie då Walldorff
tystnade.

Och, fortsatte hän efter en kort paus, likasom
inskjuten för att förbereda konklusionen, vad se
vi för oss? Jo en snöd och materiell värld, där det
konkreta är allt, där man inte bryr sig om annat än
den materia, som man kan fatta med handen. Och
människorna kränka där i blind förnekelse sitt
högre jag, hånleende åt fantasier om översinnlig-
hetens sanningar, som dock även just gärningarna
av de flesta av dessa tydligt bevisa. Och dock är det
materiella en fiktion, som går över, det översinn-
liga den högre verklighetens orubbliga fortbestånd.
Det finnes två världar, som så att säga gå in i
varandra man tror på den, som synes och förgår,
men ej på den, som icke synes, men består. Och . . .

Och nu måste vi gå hem, avbröt honom syster
Anne-Marie, ty annars får jag bannor för att jag
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stannat för länge här ute med er, och låt vara att
vi förgås bannor, om ock ytterst materialla, ha
en underbar översinnlig förmåga att irritera mig.

Edvard Walldorff tog snällt syster Anne-Maries
arin på återvägen. När de trädde in i vestibulen
hördes sång från musiksalen; en oskolad, men behag-
lig stämma sjöng Borresens allbekanta »Hvis du
har varnie Tanker».

Också en sång, sade Walldorff då syster Anne-
Marie och hän kömmit in i hissen. Utsjungen och
rätt banal, men med en sanning, som dock blott
är ett sanningens preludium.

Huru så, det är juen så vacker mening i sången.
Visserligen. Men om man nu har de där varma

tankarna, så är det inte absolut oundgängligt att
inte spara på blida ord. Det är nämligen redan av
oerhörd betydelse att ha de där varma tankarna.
Skulle folk ha mera av dem vore det bestämt bra
mycket bättre »luft» i den trådlösa atmosfären.

—Ni kan ha rätt, sade syster Anne-Marie. Vet
ni att jag träffade en gång en dam, inte alldeles
ung, som med verklig triumf sade att om Iron riktigt
tänkte out på och om någon människa, så hände
det deuna något ont. Hon var inte sämre än ni,
herr Walldorff, hon trodde fullt och fast på att
hennes onda tankar gingo fram och vållade skada
och fördärv. Och hon njöt därav.

Dylika borde steglas, utbrast Walldorff med
övertygelse, ty i jämförelse med denna typ i vår
tid kunde medeltidens häxor förliknas vid riktiga
hälgon.
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Ty det är, tillfogade hän när sj rster Anne-Marie
strax därpå skulle lämnahonomdådenåtthansrum,
det är de viljorna, som i vår tid förgifta den andliga
atmosfären. Men jag, slutade hän sitt tai då hän sade
system farväl, jag trycker godhetens hand och
jag är en lycklig människa.



En kylig förmiddag med promenaden inbibe-
rad ett par dagar senare, när syster Anne-Marie
som vanligt gjorde sin tur tili Walldorffs vilstol i
bortre ändan av liggballen, såg hon att bennes
patient i handen bade ett blad papper med blyerts-
anteckningar, otydliga ocb osäkra, såsom om ban
bjudit tili att få någonting nedskrivet där ban låg
inpackad i den obekväma ställningen. Ooh mycket
riktigt, hans bögra band höll ännu det miniatyr-
exemplar av blyertspenna, med vilket anteckningarna
gjorts.

Jag bar visst överskridit minä befogenbeter,
sade Walldorff, då jag krängt ut minä armar ur
inpackningen ocb skrivit detta, men ni skall veta,
syster Anne-Marie, att medan jag låg bar ochi min-
net genomgick vårt samtal om burn oändligt myc-
ket goda viljor gagna ocb burn oerhört onda viljor
skada bar i vår värld, då koin jag med ens att tänka
på den där dikten kanske ni erinrar er att jag
kallade den »Bägaren» som jag en gång skrev ocb
där det talades om »bjärtats vilja att förstå>>. Jag
sade då att jag skulle försöka i minnet återupp-
bygga dikten, ocb ni lovade försöka få tid att böra
mig.
Segrare 8
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Jag minns mycket väl, insköt systern, och om
ni verkligen rekonstraerat edra verser med de där
kråkfötterna så skall jag se tili om jag icke ktmde
ha tid att höra huru det låter.

Ja, ja, utbrast nu Walldorff, ni skall ingaluuda
tro att jag föreställer mig att detta skulle vara
något utmärkt poem, värdigt att införas i en tid-
skrift eller någon bättre julkalender. Då jag skrev
den blev hela dikten färdig nastan i ett enda ryck,
det var en stämning och kanske i den en över-
tygelse, som tog sig ett omedelbart uttryck - och
så fick dikten bliva som den blev, oslipad och kan-
tig, men på sätt och vis kanske just i denna primitiva
form bäst uttryckande vad jag tänkte och ville.
Och nu skall ni få höra huru kråkfötterna Ijnda.

Med en stämma som hän förgäves bjöd tili att
göra stadig, men samtidigt med ett underligt, nastan
tafatt patos läste Walldorff följande:

BÄGAREN.

Där står långt inne i min själ,
den själ som är min ägare —,

uti en vrå en hög och stel
av livet hamrad bägare.

Den fylles av de ondas tai,
av rättens sanningssägare,
och ytan stiger under kval
i själens samlingsbägare.
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Jag vet ej liuru högt den nått
ett ord kan bli dess bräddare,

ett ord, som slår ett milt och gott
kan än en tid bli räddare.

Och så, med ens, ett ord förspillt
av självnöjd sanningssägare
koin allt att jäsa högt och vilt
i smärtans fyllda bägare.

De stodo omkriug mig, och de hörde mitt tai
de sågo min sorg och de kände mitt kval,
de märkte hur djupt ur min smärtas pokal
allt out, som där gjntits, bröt fram i mitt tai

Och somliga sågo med undran en man,
som trygg och behärskad man vanligen fann
men andra, de skådade skadeglatt an
hur lidandets flod över bräddarna rann.

Med nyfiken häpnad i min och i blick
stod hopen, som rättnu sitt lystmäte fick,
men giftordets man, med en menande nick
hän ryckte på axeln och hånlog och gick

Dock ytterst i kretsen en kvinna så god,
som hallit mig kär och vars kärlek gav mod
hon sökte min blick, och jag såg och förstod . .

Fick makt över mig och mitt jäsande blod.
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Jag tystnade tvärt, och jag såg mig omkring;
clen hop som jag hatat, var livlösa ting,
jag kände ej mer deras ondska och sting,
jag höjde mitt huvud och bröt deras ring.

Ute välver aftonhimlen djupblå över hav
och land,

och sin hand han kännerfattadavenmjuk
och trofast hand,

genom dunklet skymtar vägen tili den stilla
vikens strand,

där i vattenspegeln slocknar aftonglödens
sista rand.

Och de båda vända ryggen åt det vassa,
onda ljus,

som där lyser obarmhärtigt utur männi-
skornas hus,

vandra genom svala lunden, smekt av af-
tonvindens sus,

med förenta tankar, höjda över vardags-
vägens grus.

Jyiign sin rundel bägarn välver,
bägarn, som nyss svämmat över,
innerst i sin skymda vrå.
Själen, som i ögat skälver,
vann den läkdom den behöver
hjärtats vilja att förstå. . . .
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Det blev en ganska lång tystnad efter det att
Walldorff slutat sin uppläsning. Kanske väntade
lian att syster Anne-Marie skulle säga något, men
hon satt lielt stilla, såsom om hou tvekat vilken
form hon skulle ge sinä ord. Med den inblick Wall-
dorff vunnit i hennes psyke och sätt tyckte hän
sig nastan förstå varför hon tvekade där var
en tillräckligt stor frändskap mellan deras kynnen
för att hän gott skulle kumia tänka sig innti hennes
idevärld, åtminstone tili en viss grad. Det föreföll
honom likasom om hon med detta halft humoris-
tiska, halft ironiska eller någongång litet abrupt
avkylande sätt tili en början rent instinktivt, men
senare rätt medvetet och systematiskt byggt upp
åt sig ett slags mur omkring sinä ideal och sin etik.
Det hon skattade högst stod ock så högt för henne
att det ej bars på tungan, utan i hjärta och tanke
■— och det fick ej bli var mans diskussionsföremål,
ej kränkas av oförstående eller okänsligt påträn-
gande människors ytliga tai. Äv sitt yrke tvungen
hade hon så att säga skapat åt sig ett yttre uppträ-
dande, som bildade ett lämpligt komplement tili hen-
nes vita sjuksköterskeuniform båda uniformerna,
den av tyg och den av yttre sätt, hade sin uppgift, den
att låta människan och kvinnan Anne-Marie levä
oförkränkt och fredad för andlig påflugenhet av dessa
tiotal och hundratal och kanske tusental, som årligen
passera revy genom salar och sjukrum i ett sanato-
rium och av vilka åtskilliga höra tili dennarätt van-
liga mänskliga kategori, som tämligen oförsynt bju-
der tili att andligen tränga sig in på medmänniskan.
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Walldorff visste själv, att stolt känslighet bygger
upp åt sig ett värn, som ofta av oförståelsen miss-
förstås, men—man lever ju icke för oförståelsen.
Och när hans tankar snuddade vid denna formu-
lering mindes lian plötsligt en bok, eller kanske
snarare en boktitel. Det var »De jardin Secret»,
namnet på Maeterlincks bok, och Walldorff tyckte
ått hän såg en dylik hemlig trädgård med en port,
på vilken ägaren hängt upp trenne masker: hög-
dragenhetens, ironiens och tvärhetens, på det att
mobben skulle draga förbi och inte komina rosorna
i örtagården att vissna under nyfikna och vardags-
kalla blickar. En vän tili honom, som mi var död,
hade gått genom livet med dessa masker, men de,
som haft en inre rätt och fönnåga att se igenom dem,
de hade f uunit en karaktär av guld och ett hjärta,
där finkänslig godhet var härskare.

Bilden av denna vän hade så tydligt trätt fram
för Walldorffs minne, att hän just skulle ge sig tili
att berätta om denne för syster Anne-Marie, dåhån
plötsligt koni att tänka på att hän ju läst upp sin
så kallade dikt och att de båda nu kanske mycket
länge suttit där alldeles tysta.

Syster Anne-Marie, sade Walldorff så, efter
att ha ryckt sig in tillbaka i situationen, då ni
ingenting sade tänkte jag först över det, och så foro
minä tankar i väg med mig, långa vägar. Nå ja,
minä strofer voro otympliga, det vet jag . . . men,
förresten, inte tror ni väl att jag av er väntade
någon litteraturkritik, på sin höjd en liten reflexion
med ett stänk av kalldusch . . .
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Nej, sade syster Anne-Marie.
Vad menar ni med ert nej?
Jag menar, svarade syster Anne-Marie likasom

trevande efter orden, att där i edra verser var
något . . . bra. Ja, just bra, upprepade hon efter en
paus, som ej förvånade Walldorff, ty Anne-
Marie, framstående replikmakerska med snabb fyn-
dighet i vardagslivets dialektik, var nästan kantigt
fåordig och varsani ordsökare då man kom in på
något av detta område, där bennes tankar voro
mera bemmastadda än bennes tai. Här kunde några
få, nästan kärva ord kontrastera mot sällskapsrum-
mens med spydig skickligbet formulerade repliker,
åtföljda av ett litet spotskt leende, dock med så
mycket kärnfrisk vänligbet uti, att uddigheten
ramlade av såsom en löst påsatt grannlåt.

Och, vet ni herr Walldorff, återtog syster Anne-
Marie efter en paus, om det är något bra eller gott i nå-
got så skallman inte fara illa fram med det, åtminstone
inte i ett sådant bär fall. Kommer ni ihåg att Anna
Maria benngren, som jag förresten fått mitt namn
efter, fastän det blivit tili Anne-Marie i hastigbeten
hemma när jag var barn, skriver—litet ändrat av mig:

»Minns dock: man skrattar med en kvick,
men man bär aktning för det goda.»

Hon var en klok och god författarinna, trots ali
sin vassa kritik, inte sant?

Det håller jag med om, naturligtvis, men det
var i alla händelser inte endast namnet ni fick
efter benne , . .
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utan också den vassa kritiken, fyllde syster
Anne-Marie ut. Nå bra, men vill ni ge mig edra
kråkfötter tili minne, jag skall läsa om er dikt sedän
någongång om några månader, när ni kömmit ur
edra sanatoriestämningar och jag ser en vass pii
från er, sorat träffar något soin är gott.

Anne-Marie, sade Walldorff, av någon underlig
anledning eller ide överlioppande det obligatoriska
»syster», ocb anlade en sträng min med rynkade
ögonbryn, såg henne oförskräckt rätt i ögonen:
det finnes intet, som jag bellre ville än skydda er
emot missräkningar, men den missräkningen, den
kan och koramer jag att vålla er. Så att ni vet det,
slöt hau ocli lät syster Anne-Marie gå utan att
göra ett försök att få någonting vidare sagt.



Sitt löfte i trädgårdsgungan de hundrade stegens
dag höll Walldorff med en konsekvens odi glad
frimodighet, som inte kunde undgå att imponera
på syster Anne-Marie. Men även i andra avseendert
syntes ett nytt skede ha grytt för Walldorff. Hans
hälsa förbättrades dag för dag på ett rent av över-
raskande sätt, lian begynte göra spatserturer av
aktningsbjudande längd, tili en början nästan nte-
slutande i hennes sällskap, men längre fram även
tillsamman med andra kurgäster, hän koin ned i
sällskapsrummen eller musiksalen en stund på aft-
narna, ooh människoskyggheten, som nästan syntes
vara det envisaste av hans sjukdomssymptom,
föreföll att ge med sig, om ock nog så trögt.

På tumanhand med syster Anne-Marie var hän
emellertid nästan alltid glad, naturlig och oför-
behållsam, och ju mera alla sjukdomssviter, psy-
kiska som fysiska, veko, dess tydligare begynte
den verklige Edvard Walldorff framträda för sys-
ter Anne-Marie. Vad hon sett glimtvis såsom
symptom under depressionens dagar, vad hon kun-
nat ana sig tili under den periodens samtal och
sinnesföreteelser, det framträdde nu såsom lugn
och samlad vardagsverklighet. Det var som om
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själ och kropp efter återvmmen hälsa eller åtmins-
tone efter återvunnen övertygelse om fullständigt
tiUfrisknande blott längtat efter att få vara i verk-
samhet, göra sig gällande. Edvard Walldorff njöt
oändligt avdessa härliga vandringar i den höstklara
luften genom sanatoriets vida tallmo-gebit, och hans
ande begynte fyllas av en allt starkare Inst tili
verksamhet.

Jag får rent av göra våld på mig, utbrast hau
en dag då hän under en spatsertur stannat och med
en liten lustigt konstruerad gåpåighet, som för-
sonades av minspelet, ställt sig rätt framför syster
Anne-Marie mitt på stigen likasom för att hindra
henne att komma fram; jag får rent av göra våld
på mig för att inte . . .

För att inte, upprepade hon för att göra slut
på hans konstpaus.

För att inte börja arbeta, utbrast hän.
Ja, men ni vet att ni inte får börja något

arbete ännu.
Ja, tro inte att jag tänker börja bli olydig.

Trots edra mjuka händer och ert varma hjärta har
ni värit mig en sträng vit kömmendant, syster
Anne-Marie, men det är tack väre ert kommando
jag står här. Och jag skall lyda er. Men ser ni när
det hemska förflutna håller på att kapsla in sig,
likasom det rackartyg, som möjligen funnits i minä
lungor.. .

Det har absolut inte funnits det minsta, det
vet ni, avbröt honom systern.

Bra, jag vill tro det. I alla fall, när det nu har
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gått så, och då jag nu med rask fart håller på att
bli fullständigt frisk, vet ni då med vilken oändlig
glädje jag tänker på att framtiden ännu kan bjuda
mig så mycket, att jag har mitt arbete, som väntar,
och att. . .

Walldorff tystnade tvärt. Det gled någoiiting
liknande en skugga över hans anlete, men det
vandlades strax pm, först i enresolut min, så i ett
kanske inångtydigt leende.

och att, återtog hän beslutsamt, nu skall
vi gå vidare den här vägen tillsamman, en vacker
väg, en undeibart vacker väg, syster Anne-Marie.
Vet ni vart den bär?

—■ Nej, svarade Syster Anne-Marie, det vet jag
inte, och det få vi inte heller veta, åtminstone inte
den här gången, ty nu måste vi vända tillbaka tili
sanatoriet.

- En annan gång är en skälm, replikerade Wall-
dorff, men sedän blev det nästan ingenting sagt
under hela återvägen. Bådas tankar nådde emeller-
tid, om ock längs olika banor, samma mål. Edvard
Walldorffs gledo över den tid, som ännu kunde åter-
stå tili den dag, då hän skulle såsom fullkomligt
återställd lämna sanatoriet, tili avgörandets ögon-
blick. Huru skulle det gå då? Det var den stora och
fruktansvärda frågan, på vilken ingen eftertanke
och ingen psykologisk rannsakning kunde ge ett
svar. Att syster Anne-Marie höll av honom, på ett
eller annat sätt, tyckte hän sig kunna vara säker
på, och inte ens i sinä mest pessimistiska stunder
under någon sömnlös natt kunde hän numera reso-
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nera sig bort från det, men huru starka dessa kans-
iot voro oeli vad hon ville bygga på dem, därom
kunde ban ej bilda sig någon bållbar föreställning.

Hon å sin sida hade aldrig trott att Walldorff
sknlle kunna så fullständigt överge sinä bekännelser
och deklamationer. Visserligen saknade hon dem
ej, sannerligen ej, men emellanåt föreföll hän henne
så ny, så fri och så fjärmad från hela den tiden, ja
lian kunde bemöta henne och tala med henne på ett
så vardagsmuntert och tili och med någongång litet
mokant sätt, att hon rent av kunde undra om ej
den forne Walldorff av ligghall och sjukrum var
något försvunnet, i alla avseenden, och allt vad som
då låg i främsta planet helt enkelt var något för-
flntet och överståndet, för honom överståndet. Där
de nu gingo vid varandras sida tänkte hon över
detta, men så trängde plötsligt fram i hennes med-
vetande och tankar detta faktum, som hiivit tili
någonting som hennes sinne ofta, ja oavlåtligt åter-
vände tili; hän sknlle, då avresans dag var inne, göra
henne den stora frågan. Eller sknlle hän kanske
inte göra den?

Varje gång hon försökte tänka sig att detta ej
sknlle ske greps hon av en sällsam kansia av bekläm-
ning. Hon fruktade denna stund, om den verkligen
sknlle komma, men i samma ögonblick hon formu-
lerat eller analyserat sig själv på det sättet kände
hon att just tanken på att frågan ej sknlle göras
henne födde en känsla av tomhet, av att något
brast, som hon trott skulle hålla. Hon tyckte
slutligen emellanåt att hon likasom hiivit tvänne
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individer, den ena ville inte uppleva det ögonblic-
ket, och den andra eftertrådde det med hernlig,
fascinerande längtan. Och av det hela, av hela
denna tankekarop grävdes det djupa nya fåror
och vindlingar i hela hennes känslo- och själsliv.

Walldorff hade trohjärtat sagt att hon skulle ha
ro och utan att veta det hade hän med sitt sätt
att göra disposition för framtiden för henne i det
kommandes dunkel tänt en fackla, från vilken hon
inte kunde taga blicken.

Då de kömmit nastan ända fram tili sanatoriet
stannade syster Anne-Marie och sade med ens;

Herr Walldorff, nnder dessa sista veckor har
ni hiivit en helt ny människa.

Ny, svarade hän, litet förvånad över den
kategorisina formen i hennes ord; nej, jag tror inte
en ny människa, men kanske att jag uppträder iett
slags ny andlig kostym, om den nu är ny, förresten.
Men inom mig tror jag nog att jag ej förändrat mig,
det vill säga, syster Anne-Marie, om ni ville höra
på mig en minut, fastän vi äro inom synhåll för
sanatoriets hundrade nyfikna ögon, så tror jag att
jag kunde säga ungefär huru jag känner det.

Nå?
Jo, vet ni jag har haft en känsla av att jag i

och med det att jag började tillfriskna hade köm-
mit över en bred och djnp älv, vilken för mig var
så närä att bli Stygens mörka flod. Och ... så
bred var den älven, att jag snart tyckte att det,
som var på andra sidan, det var likasom något
längst försvnnnet, och det blev egentligen riktigt så
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först efter det att jag berättat för er om allt det för-
flutna och jag så, ja förlåt mig, kände det som om
vi båda tillsamman blickat tillbaka på någotocbjag
på det sättet fick det att vika. Men, ser ni im då
jag skall bli människa igen måste jag, i alla fali, få fatt
i ganska mycket av mig själv från de gamla tiderna,
men nu går jag inte och vill inte gå tillbaka över älven
för att återfinna mitt eget gamla jag, ty vi skulle
inte längre trivas tillsamman, utan jag—ni vill
ju nu likasom alltid förlåta mig minä ordkonster,
inte sant, syster Anne-Marie ■— jag bjuder tili att
rekvirera åt mig från den där andra sidan av det
breda vattnet endast det av mig själv från fordom,
som jag behöver för de kommande dagarna och
deras arbete, men mycket, mycket skall bli kvar
där, det hoppas jag, ja det vill och vet jag, ty . . .

men ni frågar mig inte om något, inte om det, som
skulle ligga så närä tili hands att fråga.
- Inte brukar jag vara tvungen att fråga er,

sade syster Anne-Marie; vad jag vill veta bru-
kar ni ju säga ändå .. . och ofta mera. Men vad
var det jag nu enligt er mening hade bort fråga
er om?

Om det inte blir ett stort tomrum hos mig
när jag lämnar så mycket kvar där på den där andra
stranden.

Syster Anne-Marie sade ingenting antagligen
hade hon en förkänsla, i huvudsak åtminstone, av
vad som skulle komma.

Och så, återtog Walldorff, svarar jag nej. Det
blir intet tomrum, det blir snarare trångt, ty på
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dexi här sidan om älven bar tillkommit så oändligt
mycket, av . . .

Walldorff gjorde en ny paus.
Nå -väl, varför skulle jag inte säga ut det åt er,

ni som i alla liändelser alltid, om ni vill, skall veta
allt som sker inom mig, ocli förresten, jag kan säga
det med tre ord. De lyda: världstro, handlingsvilja,
framtidshopp. Ock nu säger jag inte ett ord mera
denna gång, om inte av annat skäl så emedan jag
hör att gongongen från Stora ingångstrappan kom-
menderar oss in från ord . . . tili bord.



En dag ett stycke in i december fick Walldorff ett
brev från en tidning, i vilken ban under många år
värit medarbetare, med en förfrågan om det icke
för honom vore möjligt att från nyåret övertaga
redigeringen av en detalj i bladet. Redaktionen bade
erfarit att hans balsa var så gott soin fullständigt
återställd, och man hemställde tili honom att åter
låta denna penna, vilken tidigare värit uppmärksam-
mad inom journalistik och skriftställeri, men som nu
av sjukdomens forcemajeur så länge värit försatt
i inaktivitet, träda i funktion. Brevet,' vänligt och
uppmuntrande, innehöll dessutom en antydan om
att hän åtminstone tili en början mycket väl jäm-
sides med det journalistiska arbetet fortfarande
kunde sköta sin hälsa, i det att redigeringen av denna
avdelning mycket väl kunde ordnas så att ett regu-
liärt sittande på byrån ej komme i fråga. Man hade
velat fråga honom i god tid, då det var redaktionens
mening att i händelse av ett jakande svar särskilt
omnämna denna rekonstruerade avdelning och nam-
net på dess speciella redaktör i tidningens prenu-
merationsanmälan.

Brevet, som koin med förmiddagsposten strax
före elva, slog ned på Walldorff som en bomb.
Anbudet var fullkomligt oväntat.
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Walldorff hade trott att man helt och hållet glömt
honom under denna långa följd av sjukdomsmåna-
der ocli hela den än längre tid därförinnan, under
vilken hans arbetskraft och hela förmåga genom
en uppslitande kamp och sinnesförstörande mot-
gångar reducerats närä nog tili ett intet. Och nu,
då hans återvunna hälsa ställde honom så hade
hän känt det inför tvånget att mödosamt åter
tillkämpa sig en plats i de arbetandes led, nu kom
anbudet, förståelsefnllt, uppmuntrande och även i
rent materiellt avseende gynnsammare än hän i sin
nuvarande situation någonsin hade kunnat hoppas.

Och dock, trots det att Walldorff icke kunde
annat än erfara glad överraskning och livligaste
tillfredsställelse över detta bud från yttervärlden,
fylldes hans inre av stridiga känslor, av upprörda
stämningar, vilkas vågsvall niäktigt skakade hela
hans inre. Detta var nu alltså signalen detta
var ordern tili uppbrott. Oasen i livets öken där
hän funnit vila, glömska och tro och ur vars under-
bara källa hän druckit hälsa för kropp och själ,
den skulle hän nu lämna, kanske snart. Och fastän
hän redan länge förstått att detta ögonblick när-
made sig, fastän hän den sista tiden icke säilän
känt ett niisshag nied sig själv emedan hän, dock
redan arbetsför, gick där och slog dank och icke
förde ett strå tili den stora stacken, som bildas av
allt gott och ärligt arbete här i världen, trots allt
detta greps lian av en känsla av oro och ve, då det
nu gällde att åter träda ut tili vandringen med dess
ansvar och prövningar.
Segrare 9
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Och medan i hans upprörda sinne dessa tankar
brottades med de starka krafter av handlingsvilja
och pliktkänsla, vilka åter växt upp inom
honom, trädde nr de bisarra stämningarnas kaos
fram det väsentliga i allt detta, som här band hans
sinne och fjättrade hans fot. Där hän stod i sitt
rum med det sönderrivna kuväret nedfallet på gol-
vet invid hans fötter och med det nyss genomlästa
brevet ännu i handen, trädde för hans inre öga
fram hiiden av den vita System, av henne, som
med kraften av sin vilja och makten av sin godhet
hade lyft upp honom ur dödsskuggans dal och
återfört honom in på livets väg. Nu skulle alltså,
kanske snart, denna stund vara inne, vilken hau
själv fixerat, själv satt ut —da med en intuitiv
övertygelse och en sällsamt framvuxen trygghet att
den avgörande dagen skulle bringa en lycklig lös-
ning —, och som skulle avgöra allt, allt som
något för honom, hans livs Stora fråga. Och plöts-
ligt stod det fullt klart för honom, att den dag,
vilken hän emotsett skulle komina i sinom tid
med klarhet och lycka, denna dag, vars fråga hau
lugnt kunde vänta på emedan det helt enkelt
inte kunde, inte kunde ges mera än ett svar, den
närmade sig nu med obönhörlig hotfullhet och
isande ovisshet.

Och dock, medan hän stod där och kände
huru tankarna likt vilsna och skrämda väsenden
irrade av och an inom medvetandets sfär, fylldes
hän djupast av en övertygelse att mellan henne och
honom funnos band, starka band, som ej kunde
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brista. Hade hän icke redan under långa tider,
ja så långa, att hän knappast kunde få klart för sig
när det började, känt hennes varma tankar såsom
en livgivande, helbrägdagörande och visshet om
lyckan skänkande atmosfär omkring sig. Hade det
icke efterhand blivit för dem båda uppenbart, att
deras tvänne »jag» voro stämda i samma tonart,
att där fanns en sådan omedelbar och fulltonig
resonans mellan dem, att ett ord, en blick, en min
framkallade genklang och samhörighetens sällhets-
medvetande. Hade icke också hon hundrade och
tusende gånger, ja egentligen oavlåtligt, på sitt
egendomligt inbundna sätt låtit den fasta över-
tygelsen omhenneskänslor växaupphoshonom, fram-
stodo ej hennes små oppositionsyttringar i sin halvt
spydiga, halvt humoristiska uppenbarelseform i
grund och botten såsom bekräftelser på att hon,
i viss mån säkert undermedvetet, kände att dylikt
varken sårade honom eller gjorde honom ned-
slagen, just av den anledning, att hon annars i tan-
kar och även i viljasoin framträdde ihandling häg-
nade honom med en så stor och varm tillgivenhet.

Ja, så var det, och hän förstod att hän kunde
känna detta så intensivt just därigenom, att mellan
dem fanns denna av ord och materie oberoende för-
nimmelseväg, som det sjuites honom så svårt karak-
tärisera i ord, emedan språket var för kantigt
och fattigt för detta, men som i det innersta psy-
kiska medvetandet framträtt med hela den över-
sinnliga och ideella övertygelsens kraft. Medan
hans tankar gledo fram genom alla dessa faser av
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reflexion och prövning var det likasom om orons
storm bedarrat, soin om en mild tanke från fjärran
nått fram tili honom, som om vågorna just av
denna oro trängt fram tili hennes medvetande ocli
givit upphov tili detta i hennes tankeyttring fram-
trädande budskap.

Och då hän nått fram tili fullt medvetande härom
fylldes hän på nytt av förtröstan och tro. Fjärran,
skild från honom av kanske många tiotal tjocka
stenväggar, hade hon känt att hän hade det svårt,
att någonting jagat upp storm i hans inre, och
med sitt innerstas makt av godhet hade hon i och
med sinä tankar, sänt honom denna läkdom, denna
kraft att kuva den inre oron. Var icke detta egnat
att uppfattas såsom slutstenen i denna hans tanke-
byggnad, vilken hän hade skapat nastan intuitivt,
utan annat mål än känslans och idens uppfyllelse
och som kanske hade framträtt i sin första kontur
den gång hän bad henne varje kväll tänka en vänlig
tanke på honom. Vilka avstånd av psykisk utveck-
ling tili efterhand allt innerligare själsligt samför-
stånd och samband hade de icke sedän dess till-
ryggalagt, hnru långt in i det översinnligas och
outsagdas värld hade de ej hunnit . . .

Vid Gud, sade hän sakta för sig själv, om
icke detta är kärlek i dess högsta och skönaste form,
om icke detta är hängivenhetens apoteos . . .

Edvard Walldorff slutade icke meningen. Det
kom plötsligt upp inom honom likasom en reaktion
emot denna nästan extatiska förtröstan och till-
försikt.
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Det stora problemet var icke så enkelt, hän hade
ej rätt och möjlighet att vara övertygad om någon-
ting. Men hän fick ej skygga för avgörandet, hän
måste gå sin väg fram med fast vilja.

Då gongongen Ijöd tili lunch hade hän fattat
sitt beslut, hän intog måltiden litan att egentligen
veta vad hän åt eller vad hän sade tili sinä grannar,
och efter lunchen slog hän sig ned i det sällskapsrum,
där kurgästerna inväntade sin tur att få företräde
hos doktorn. Hän hade ej på flere veckor låtit
nndersöka sig, och hän ville nu få klart besked om
doktorns mening och om tidpunkten, då hau utan
risk och med övertygelse om att hans fysik sknlle
stå bi även med rätt mycket arbete kuuna lämna
sanatoriet.



Det var icke ovanligt att Edvard Walldorff efter
lunchen slog sig ned i detta kurgästernas väntrum
för att prata bort tiden tili tysta timmens början,
men då hän nu satte sig bland de väntande, påtag-
ligen utan att särskilt söka någons sällskap, greps
syster Anne-Marie, som hade att dirigera patienter-
nas entre, omedelbart av känslan att hän avsåg att
göra läkaren ett besök. Och nästan i samma ögon-
blick hade hon hela saken klar för sig.

Det innebar för övrigt endast bekräftelsen av en
förkänsla, som fyllt henne med oro hela denna för-
iniddag. Det hade börjat med att hon i trappan
upp tili den korridor, invid vilken Walldorffs rum
var beläget, vid elvatiden mött postutdelnings-
fröken, och i trots av att ju många andra bodde vid
samma korridor hade någonting sagt henne att
posten förde med sig ett brev tili Walldorff. Huru
gärna hade hon inte frågat, men det gick ju inte för
sig nu hade hon blott skyndat tili sitt rum, fylld
av oro. Om nu Walldorff hade fått ett brev, vad
kunde det vara om? Hon var rädd om honom,
hon fruktade allt som kom utifrån. Och där hon
gick av och an i sitt lilla rum riktade sig alla hennes
bästa tankar på att det inte måtte vara något
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obehagligt och ledsamt för Walldorff. Men inte
kunde hennes tankar dock skydda honom, åtmins-
tone inte för brev det enda var då att lion efteråt
kunde bjuda tili att vara honom tili stöd och gagn.
Förgäves grubblade hon på vad det där brevet,
som hon nästan tyckte sig kunna se, månde inne-
hålla kanske ännu en mörk hand, som stack upp
ur hans förflutna och ville häjda honom under
vägen uppåt.

Men, då alltså Walldorff ville nu träffa läkaren,
då insåg hon att det ej var något dylikt, att det
tvärtom nu var framtiden, som hade nått
Walldorff med sinä krav.

En outsäglig oro fyllde syster Anne-Maries själ,
hon begick den ena distraktionen efter den andra
då hon skulle dirigera in patienterna tili doktorn,
och slutligen, då rummet begynte bli litet tommare,
kunde hon ej vidare behärska sig, utan begagnade
en längre undersökning inne hos doktorn för att
gå fram tili den ensamt för sig sittande Walldorff.

—Ni skall in tili doktorn, snarare dekreterade
än frågade hon.

Ja, svarade Walldorff, slagen av det tonlösa,
nästan kvävda i hennes stämma.

—Då vet jag allt, fortsatte syster Anne-Marie,
och Walldorff kunde ej undgå- att se huru sinnes-
rörelsen grep henne med nästan våldsam makt; -
ni har fått ett brev i dag och . . . ni skall resa.

Walldorff visste ej vad hän skulle svara. Hän
förvånade sig ej alls över att syster Anne-Marie
ögonblickligen fått hela situationen klar för sig, ty
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lian hade vant sig vid hennes intuitiva känslighet
och visste att den psykiska samhörigheten dem
emellan arbetade med översinnliga medel och en
växelverkan, som stod långt utanför gränsen av
materiell fattbarhet, av det s. k. sunda jord-
bundna förnuftets axiom. Men hau greps av en
blandning av häpnad och andakt inför denua
oerhört starka sinnesrörelse, som hän tyckte
hotade att spränga syster Anne-Maries självbehärsk-
ning. Hän hade någongång observerat glimtar av
något dylikt förut, lian hade fått en aning om starka
känsloflöden i hennes innersta, vilka gingo sin ban
i djupet, osynliga för hennes omgivning—nu såg
hän från vilken mäktig, evigt brinnande härd dessa
glimtar stammat. För sig själv hade hän brukat
kalla dylika människor »eldmänniskor», och hän hade
på känn fört syster Anne-Marie tili deras stolta
och brinnande släkte, men om kraften och intensi-
teten, våldsamheten av hennes innersta inres
heta låga i vissa stunder hade hän ej vetat.

Där stod bon framför honom, med händerna
hårt tryckta mot eller i varandra. Hon vände ryg-
gen åt de få i rummet kvarblivna, hän ensam fick
se huru hon kämpade och förunderligt snabbt

återvann självbehärskningen.
Det hade kanskcgått ett par minuter, då dörren

tili läkarens mottagningsrum öppnades och en
besökare steg ut, men i samma ögonblick syster
Anne-Marie vände sig om för att bedja den närmast
i tur varande att stiga in, hann Walldorff helt kort
säga:
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Det är sant, syster, jag har fått ett märkligt
brev, men jag skall nu låta doktorn säga mig vad
hän menar om minä möjligheter, om jag får fara . . .

Ett par minuter senare var det Walldorffs tur.
Fullkomligt lugnt kom det från syster Anne-Marie;
»Herr Walldorff, var så god», men då hän gick
förbi henne lyfte hon ögonen och såg på honom
med en blick, vars innebörd hän kände såsom en
sammansättning av allt möjligt stridigt, men där
dock detta »Du går nu, och sedän . . . det är klart»
dominerade. Och hän kände inom sig att de båda
numera måste med fasthet och ädelt uppsåt gå emot
avgörandets snara stund.

Doktorn, som de senaste veckorna egnat Wall-
dorffs »fa.ll» blott ringa uppmärksamhet det gick
ju med glans tili fullkomligaste hälsa såg ay sin
före detta patients min att något hänt och hälsade
honom med ett:

Nå, vad nytt i dag, herr Walldorff, idel goda
notiser, hoppas jag.

Ja, egentligen har doktorn rätt, svarade Wall-
dorff allvarligt, jag har fått ett brev med erbju-
dande att återinträda i arbete där nere i huvud-
staden i mitt gamla blad. Och nu vore jag doktorn
tacksam om ni ville titta ett slag på och kanske i
mig och säga om jag är, ja, huru skall jag uttrycka
mig? f ärdig.

Jag skall gärna undersöka er, svarade läkaren,
men jag kan redan i förväg säga er att ni är vad ni
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kallar färdig. Redan senast fanns det egentligen intet
att anmärka emot er fysik, ja, ja, det är ett verk-
ligt fenomen att ni kunnat gå igenom en så lång
och fruktansvärd sjukdom utan att få bestående
skada i ett enda organ.

Undersökningen bekräftade diagnosen det
fanns inte det minsta hinder för att accepterabre-
vets anbud. Hau skulle blott under en följd av
månader sköta sig, hålla hög diet, undvika nattvak,
skona sinä nerver o. s. v.

Och när anser doktorn att jag kan fara?

■—Ni' kan fara i dag, men det hastar ju inte. I
alla händelser tillråder jag er bestämt att inte direkte
härifrån sanatoriet gå tili arbetet, utan att åtmins-
tone ett par veckor uppehålla er på en mellan-
station. Var har ni tänkt fira julen?

Hos min mor på hennes egendom, svarade
Walldorff det vill säga om jag ej stannat här.

Nå väl, far dit, vi ha i dag fredag, låt oss säga
med något lämpligt tåg på måndag. Passar det?

Naturligtvis, mycket väl, svarade Walldorf
nastan automatiskt, påverkad av doktorns uppen-
bara vilja att få honom i väg. Och, tillade hän
efter ett ögonblicks paus, då detta väl är mitt
sista besök hos doktorn såsom läkare vill jag tacka
er, riktigt varmt och öppet, för allt. Jag vet
att denna tid i ert sanatorium har räddat icke
blott mitt liv utan också mig såsom mänuiska

jag medför härifrån de bästa och vackraste
minnen . . .

häkaren såg Walldorffs rörelse, beslöt att begagna
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tillfället för att på ett halvt skämtsamt sätt få en
sak utsagd, som redan länge legat honom på sinnet.

Det gläder mig uppriktigt, svarade hän vän-
ligt, och det kom en ton av humor i detta
det skulle även gläda mig om ni inte härifrån med-
förde . . . något annat.

Walldorff kunde inte få form på något svar; lian
kände att hän rodnade, tryckte litet tafatt läkarens
hand och gick.

Hän kunde icke missförstå doktorn, och det som
denne sagt pinade honom. Men framför allt kände
hän sig sårad, nästan misshandlad. Detta att en
medmänniska vågat en hänsyftning på hans stora
fråga, på hans djupaste känslor, vållade honom en
sveda, som ökade förvirringen av alla intryck och
känslor denna ödets stora dag. Att de orden skulle
falla, skulle sägas tili honom, hän som velat kring
sinä känslor bygga en kinesisk mur, så hög, att
ingen främling någonsin skulle kurnia över dess
kant skåda in i denna underbara trädgård, som var
syster Anne-Maries och hans, deras, deras, deras . . .

Då Walldorff kom ut stod syster Anne-Marie och
talade med en av de väntande patienterna. Hon
sände honom en snabb, frågande blick. Hän böjde
blott huvudet en smula framåt, likasom tili ett
bejakande och gick vidare genom raden av säll-
skapsrum, med tanke att söka sig upp tili sitt rum.
Kommen upp i sin egen korridor ändrade hän dock
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plötsligt beslut, vände helt om och återvände tili
väntrummet.

Det stod tomt, den sista patienten hade värit
inne hos doktorn, ocli nu hade syster Anne-Marie,
enligt vad erfarenheten lärt honom, gått in tili
läkaren för att få sinä förhållningsorder för dagen.
Trots det att tysta timmen var inne och sanatorie-
reglerna föreskrevo att sällskapsrummen skulle
utrymmas, slog Walldorff sig ned i ett tili väntrum-
met gränsande kabinett, från vilket hän hade fri
utsikt ända tili mottagningsrummets dörr.

Hän beslöt att vänta. Det knnde ju inte räcka
länge.



Då syster Anne-Marie fått sinä order av doktorn
och just stod iberåd att lämna mottagningsrummet,
häjdade denne lienne med en gest.

Vili ni dröja ett ögonblick, sade läkaren, jag
har en sak, soin jag ville tala med er om.

Syster Anne-Marie stannade vid dörren, vände
sig om. Tonen i doktorns stämma sade lienne, att
det var något utanför »tjänsten», soin hän önskade
beröra, hennes inre känsla upplyste henne om att
hon skulle uppleva en svår stund.

Edvard Walldorff, sade doktorn med ett för-
sök att göra sin stämma lugn och vardaglig, Wall-
dorff var nyss här inne, som ni ju vet. Hän har
fått ett brev med erbjudande att åter inträda i funk-
tion i sin gamla tidning, och hän rådfrågade mig om
hän med hänsyn tili sitt hälsotillstånd kunde svara
ja. Jag sade honom att hän kunde det. Hän kom-
mer att resa på måndag.

Doktorn såg upp på syster Anne-Marie, likasom för
att få någon ide om hnru hän skulle fortsätta. Hon
hade emellertid stannat vid dörren, med sänkta ögon
och orörligt ansiktsuttryck. Det föreföll honom som
om hon stelnat för att tili det yttre oberörd höra
honom tili slut, och hän insåg att hon i förväg unge-
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fär visste vad som komma skulle. Hän tvekade ett
ögonblick om hän skulle fullfölja sin avsikt, men sä
insåg hän att det var hans skyldighet att tala, trots
det att hänkände att hän sannolikt skulle göra henne
mycket ont.

Syster Anne-Marie, sade hän med en hjärtlighet
i stämman, som hon ej hört förut, vill ni inte sätta
er jag har verkligen något allvarligt att tala med
er om, och jag hoppas att ni ville förstå att om jag nu
vågar bringa på tai en sak, som rör er närä —och
kanske mig endast rent formellt så är det eme-
dan jag uppriktigt vill ert väl. Kanske skall ni
tycka att jag inte haft rätt att säga något, men jag
är dubbelt så gammal som ni, syster, jag har sett
mycket av livet och människorna, och jag ville att
ni icke skulle taga ett steg, som lii kanske en gång
skulle komma att bittert ångra, inte blott för er
egen skull, utan också doktorn tvekade ett ögon-
blick, men fortsatte så med fast betoning—, utan
också för . . . hans. Vill ni inte slå er ned, ni är blek
och trött, ni måste stå på er, om inte annars så för
edra patienters skull.

Tack, sade syster Anne-Marie sakta, men jag
tror att jag helst vill stå.

—Nå väl, som ni vill. Tro mig nu, fortsatte dok-
torn med en viss rörelse i stämman, tro mig då jag
säger er att jag inte kan och inte vill stå främmande
för detta, som jag föreställer mig att nu kan vara en
stor fråga för er. Jag kan ju gå rätt på sak, ty vi
veta ju båda lika bra vad det gäller, fastän jag ej
kan ha annat än en alldeles ytlig uppfattning om det
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hela. Alltså: det är tack väre er Walldorff hiivit
människa igen, det var ni, som med en analys och
ett sätt, som bevisat mig vilken utmärkt psykolo-
gisk sjuksyster ni är, toghandom hans sjuka kropp
och framför allt om hans trötta och eländiga själ. Ni
fann från första stund nyckeln tili hans gåta, och så
blev ni oerhört mycket för honom. Man behöver
sannerligen inte förstå mycket för att inseatt hän
egnar er en hängiven känsla, som står mycket närä
tili det, som man brukar kalla kärlekoch som hän
säkert är övertygad om är kärlek.

Syster Anne-Marie såg ett hastigt ögonblick upp
emot läkaren. Det var som om hon stått f beråd att
fråga honom om något, kanske om hän ansåg det
otänkbart att Walldorff kunde hysa en verklig kär-
lek för henne. Men hon sade intet, utan lät blott
åter huvudet sjunka.

Tro nu icke, återtog doktorn, som trodde sig ha
förstått vad som låg i systerns knappast märkbara
rörelse, tro ej att jag inte kan förstå att en man
kunde djupt och varaktigt förälska sig i er, ty därtill
ville jag då sannerligen säga att det förvånat mig att
icke så många män redan gjort det, att ni bland dem
kunnat finna någon som värit värd en genkänsla från
er sida. Nej, det är inte det. Det, som härvidlag har
betydelse, det är att de känslor, som nu uppfylla
Walldorff, vuxit upp iså säregna förhållanden. Om
ni överväger hurudan situationen värit under hela
denna tid måste ni förstå mig utan att jag behöver
trötta eller pina er med försök tili analys. Menoin jag
så att säga rent vetenskapligt ger saken kort formu-
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lering kun de jag säga, att hans känslor måste anses
representera en specialkultur, ett odlingsresultat,
tillkommet under påverkan av alldeles speciella
befordrande betingelser, i ett särklimat. Flytta
över det kela i ett annat luftstreck, och det föreligger
den största rent vetenskapliga sannolikhet för att
denna höga utvecklingsform ej skall kunna fortbe-
stå. Jag vågar självfallet inte påstå att den skall
tvina, men man bar att räkna med och ni måste
räkna med att den kan tvina. I det här avseendet
tror jag att man kunde förlikna ett sjukhus ellet ett
sanatotium vid ett drivhus flytta ut en planta,
som grott och utvecklats där, på kalljord, och den
löper fara att avtyna, vissna och dö.

Och, fortsatte läkaren efter en kort paus, som
hän kanske hoppades sknlle mana syster Anne-
Marie tili en replik, Jag sknlle kanske icke säga
allt detta så energiskt, om er patient, er före dettapati-
ent, ty hän är ju frisk nu, vore en av dessa så kallade
stilla i landena, som marschera sin väg lugnt fram-
åt och som, om de försättas över på en ny väg, lika
lugnt trava fram längs den. Men Walldorff, ni vet jn
vem Walldorff är, det vill säga snarare vem hän värit.
Och förstå migrätt jag säger icke detta såsom en
kritik av honom, ty hän är ju i många avseenden en
sällsynt begåvning och en intresseväckande person-
lighet utan såsom en ärlig och rättfram karaktäris-
tik, i vilken jag skulle tro att hän själv vore den
första att ge mig rätt. Nå väl hän var en man,
Inångsidigt verksam på livets stora vägar, energisk,
men också nöjeslysten, med skiftande sympatier,
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en typisk världsmänniska med tusentals bekantskaper
och hundratals umgängen, känd dessutom, förlåt
mig, för ett starkt intresse för damer de qualite,
spirituella . . .

Doktorn behöver inte säga mera nu, kom det
nästan tonlöst från syster Anne-Marie, jag bar för-
stått er från början, och jag . . . förresten varför . . .

Syster Anne-Marie, återtog nu doktorn, som
i en hast fick klart för sig att lian inte ville att Sys-
tem skulle få form på det hon ville få utsagt, ni
skall inte heller i den punkten missförstå mig. Jag
har inte velat tala om något annat, om någon annan
än om Walldorff. Jag har inte rätt att ens försöka
en dissekering av er. Men ni måste förstå att jag
kunnat förutsätta att denne man, som vi väl egent-
ligen kunde kalla ert verk, att hän väckt ert in-
tresse, mera eller mindre. Det är mänskligt, ja,
mycket mera än ett intresse är mänskligt och oer-
hört förklarligt. Men detta låta vi vara jag har
blott trott mig, med den rätt eller åtminstone den
ursäkt de många åren bruka ge, ha anledning att
bedja er tänka er in i allt, djupt och långt, innan ni,
om det så skulle gälla, träffar ett definitivt avgörande,
som innebär gestaltandet av framtiden för tvänne
människor. Och nu, försök att inte vara ledsen på
mig och inte missförstå mig, tro att jag velat väl.
Vili ni, tillfogade lian och steg upp, räcka mig er
hand på att ni skall bjuda tili att förstå mig.

Syster Anne-Marie räckte honom sin hand, egent-
ligen utan att veta vad hon gjorde, men nästan i
samma ögonblick hau hade fattat den vände hon sig
Segrare 10
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om, fick upp dörren och skyndade ut, förvirrad, med
ett par röda fläckar på kinderna och ögonen stelt
riktade framåt.

Utkommen i trappavsatsen uppfattade hon i en
hast att Walldorff satt i rummet längst borta, men
hon ilade blott trappan utför, fylld av en kansia att
hon så fort soin möjligt måste komma tili sitt rum.

Inkommen dit sjönk hon ned i en länstol.
Det hade alltså hänt, inte nog med detta, att

doktorn iklätt skygga tankar, som någongång flugit
genom hennes medvetande, en förskräcklig och grå-
kall form, utan även det, att en främmande män-
niska med sinä ord, med tankar och ord, trängt sig
in på hennes innersta livsfråga.

Naturligtvis hade hän handlat av goda bevekelse-
grunder, men hon tyckte att hän siitit upp henne,
lagt hårda verktyg på hennes skälvande själ och
strött ut det ömtåligaste och känsligaste i den för
alla vindar och tili allas beskådande.

Så satt hon där, i tårlös uppgivelse, med en känsla
av förödmjukelse och hopplöshet, som hon aldrig förr
mfarit.

Nogon knackade på dörren, hon hörde intet, man
koin in med hennes förmiddagskaffe, hon märkte det
ej. Hon malde och malde om allt igen, om och
om, hon bådade upp allt vad som fanns av själens
inre krafter, hon letade efter stödet av ettsläktarv,
av förmåga tili räta linjer och fast livsgestaltning,
vilket hon vant sig att lita tili, och så kom hon slut-
ligen tili ett slags konklusion, åtminstone tili en
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form av ett preliminärt resultat, soin kunde över-
vägas och prövas prövas under den korta tid,
som återstod innan det avgörande ögonblicket var
inne.



De tvänne sista dagarna förflöto lugnt, utan dis-
kussioner, utan att Walldorff gjorde ett försök att
forska i vad som tilldragit sig då syster Anne-
Marie var inne kos doktorn. Det var hän, som hade
knackat på hennes dörr, orolig i anledning av hennes
förstörda uttryck då hon kom ut från läkarens mm,
men då hon ej svarade hade hän gått, övertygad om
att det var något, soin hon ensam ville tänkaöver
och kanske tanka fram tili klarhet. Dikasom genom
en tyst överenskommelse vidrörde de icke någon
svår fråga utan resonerade lugnt och vänligt om
saker, vilka lågo på sidan om det Stora spörsmål,
som dock oavlåtligt innerst fyllde och fängslade bådas
sinne. Under en lång promenad söndag förmiddag
berättade hän henne om sinä framtidsplaner, huru
hän tänkte ordna för sig, om sitt arbete, om siu av-
sikt att försöka i staden skaffa sig en liten våning,
blott på ett par rum, och hon frågade honom om
detaljer och bjöd tili att ge honom godaråd. Det var
som om de fullt medvetet lekt ett slags kurra
gömma med varandra. Avgörandets stund var
ännu icke inne, men båda tänkte på den, hän med
ett okuvligt hopp, hon med en stark kansia av oro
inför en situation, vars gestaltande nu syntes henne
fullkomligt klart tili sin yttre k,ontur.
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Hon hade nått fram tili ett beslut, lion hade fått
klart för sig de kommande tidernas gestaltning. Men
trots det att hon arbetat sig in i övertygelsen att
hon funnit en fast och god lösning på detta Stora
problem, erfor hon en känsla av ångest och svaghet
inför det ögonblick, då allt sknlle sägas ut.

På söndag eftermiddag hjälpte hon Walldorff att
packa in, och när hon så lämnade hans mm förvå-
nade det henne ej att hän föreslog att de följande
morgon kl. 10, en och en halv timme före det att
hans tåg avgick, sknlle träffas på »vår väg», en vacker
väg borta på åsen, där de tidigare vandrat så ofta
och där Walldorff först prövat sinä krafter på längre
distans

Jag kommer, sade hon mjukt och såg honom
rätt i ögonen, ni vet ju att jag kommer. Ni vet ju
att ni alltid kan lita på mig.

Jag vet det, svarade hän, endast med möda
behärskande sin rörelse och sin längtan att redan nu
få allt sagt och allt klart, jag vet det sedän den första
tiden, då en vänlig tanke gav mig kvällens och nat-
tens ro, och allt intill i dag. Syster Anne-Marie, det
är sista gången jag säger »syster» i morgon är ett
tidevarv slut, och Gnd give det, i morgon börjar ett
nytt tidevarv.

Syster Anne-Marie nådde fram tili »vår egen väg»
och undrade från vilket håll Walldorff sknlle komma.
Det var en solklar förvinterdag med ett tunt snö-
täcke på marken och tallarnas oändliga rader vac-
kert dekorerade i vitt.
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Hon gick långsamt vägenfram, och det var som
om hon ännu en gång velat tanka igenom allt. Hen-
nes tankar gledo åter tillbaka tili den första tiden,
då Walldorffs hängivenhet fått så obehärskade och
intensiva uttryck och nu, nu var det hon, som
skulle behärska sinä kansiot. De första tidernas
osäkra förnimmelse av att det fanns något, som band
dem samman, dessa nnderbara veckor, då hon inte
längre kunde döljaför sigatt något höll på att växa
upp hos henne och viima herraväldet, hennes för-
sök att bekämpa faran, hennes självbedrägliga stun-
der då hon bjöd tili att föra det hela på sympatiens
och medkänslans konto, sedän den allt klarare och
starkare vissheten om att hennes ödestimme hade
slagit, vilken slutligen med nästan explosiv kraft tog
definitiv form då Walldorff hade fått brevet och
framtiden tog sitt fasta grepp om honom allt detta
gled genom hennes medvetande, allt mynnade ut i
vissheten om att hennes öde för alla tider var givet.
Huru än framtiden gestaltade sig, om lyckan eller
besvikelsen bleve hennes lott aldrig skulle hon
kunna tanka på någon annan, aldrig älska någon . . .
Och så hade det alltså gått, att det var på honom,
som för blott ett par månader sedän knappast ville
taga ett steg eller tänka en tanke utan hennes stöd,
ntan hennes samverkan i handling eller tanke, nu
var det på honom avgörandet skulle läggas hon,
hon var den fasta punkt, som aldrig kunde svikta.

Dångt borta bland de vita träden, där vägen
krökte sig, skymtade Walldorff plötsligt fram. Hän
kom med spänstiga steg, med högburet hnvud.



151

Den raska marschen liade givit färg åt hans kinder,
hän hade inom få sekunder tillryggalagt avståndet
tili henne, och då hän var henne helt närä såg
hon att hans ögonlyste av trooch vilja, starka och
strålande i sin tillförsikt.

Dik en krigare, som skall fåen order, stannade
hän nastan militäriskt stram framför henne, och
med detsamma förstod hon att frågan skulle komma
nti, rakt, kort, utan preludier, litan omsvep.

Anne-Marie, sade hän och såg henne vädjande
och vackert rätt i ögonen, nti är ögonblicket inne.
Aeroplanet kommer, det är snart här, det för snart
bort mig, kommer ni med? Håller ni av mig, vill ni
aldrig lämna mig, vill ni att vi två skola låta våra
vägar löpa tillsamman tili en, för alltid?

Dat mig ta er arm och låt oss gå vägen fram-
åt, så skall jag försöka få form för mitt svar, sade
Anne-Marie milt. Och hon inväntade ej hans replik,
tog hans arm och, utan att ge honom tid att få fram
något av det, som säkert fått makt med honom, fick
hon sin vilja fram.

Mitt svar, sade hon, skall bli lika öppet och är-
ligt som er fråga. Och då vill jag först säga er att
jag håller av er, jag håller av er gränslöst mycket,
det är mitt livs och mitt hjärtas stora sanning, och
på den kan ni bygga allt, allt. Men jag kan och får
inte följa er nti, och det är det jag måste säga er
och inte kan ändra, trots det att jag förstår, att detta
nu för er är en besvikelse.

Walldorff kämpade för att bibehålla sitt lugn. Hän
såg ned på hennes ansikte, sökte fånga hennes blick.
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Anne-Marie, ni säger mig på samma gång det
bästa jag kan tänka och kunnat drömma om, att ni
verkligen håller av mig, men i samma ögonblick som
ni öppnar lyckans port för mig stänger ni den igen.
Ni vill följa mig, men icke nu det var nu ni sade?

Ja, icke nu. Vill ni förstå, ocb det gör ni, att
det icke finnes något, som jag inte ville göra för er,
men ser ni jag bar tänkt och tänkt över oss båda,
och jag har nått fram tili vissheten om att vi måste
vänta, men i detta att viskola vänta, Edvard Wall-
dorff, vid min stora kärlek tili er, och den kan aldrig
svikta, i detta ligger intet hinder för vår framtid,
intet, som skulle skilja oss åt. Jag är er, och när

denna tid har gått tili ända står jagfärdig.
Denna tid, ni talar om en tid, huru lång skulle

en dylik tid bli? Varför skola vi vänta, förstår ni
inte att ni är tillvarons innehåll för mig och så
skulle jag vara tvungen att ensam bege mig tillbaka
tili denna värld, som ni vet har bringat mig så mycket
ont.

Inte ensam, sade Anne-Marie stilla, jag är med
er, alltid, i tanke och känsla och vilja. Det skall ni
veta och det skall ni känua. Och en sak tili min-
nes ni den dag, då ni det var den första gången ni
fick gå ut i trädgårdsgungan där borta bland tal-
larna talade om er världstro, om er tro på de över-
sinnliga vägarna, som finnas mellan oss. Vet ni att ni
gav forin då, åt tankar, som jagtänkt, åt sanningar,
som jag känt. Och jag har efteråt fått visshet om
att ingenting är sannare än detta, intet högre verk-
lighet än denna skenbara overklighet. Och därför
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vågar jag säga er att detta att ni nu reser bort häri-
ftån icke betyder att vi skulle ens för en tid förinta
något av detta, som är mellan oss. Vi skola under
hela denna tid ej träffas, ej skriva tili varandra, och
dock, om ni och det ni känner för mig står bi, då
skall där dock aldrig bli ett avbrott i det, som binder
oss samman.

Det var som om Walldorff först i och med dessa
sista ord fått fullt klart för sig Anne-Maries innersta
och verkliga mening. Och i och med det att hän
insåg, att hon stod fast vid kravet på denna prövo-
tid, och anade att orsaken låg hos honom själv, om
ock hos honom sådan hän värit i flydda tider, i och
med detsamma fick hän kraft att resignera. Hon
älskade honom, hän hade vnnnit Anne-Marie, detta
var den stora härliga och underbara sanningen,
men så skulle hän ha mod och kraft att vandra
ännu den sträcka livsväg, som fordrades av honom,
ensam och dock ej ensam, utan med sinä tankar
ständigtkring henne, med hennestankar kring sig . . .

Anne-Marie, sade hän efter en stunds efter-
tanke med ett lugn, som fyllde henne med en säll-
sain känsla av trygghet och befrielse, det finnes intet,
som ni ej skulle kunna fordra av mig. Och jag fogar
mig. Vet ni, jagkänner mig så gränslöst stark genom
medvetandet om att ni håller av mig att jag ej tvekar
att gå igenom dessa månader, som ni fordrar av mig

ty det är väl dock blott några få månader?
Htt år, åtminstone mycket närä ett år hade jag

tänkt mig.
Walldorff grubblade över vad hän skulle säga.
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Ett år, nå väl, jag skall gå in på ett år, men
detta år skall räknas från den dag, då jag koni hit
tili sanatoriet. Vili ni vara med om det?

Jag måste väl det, svarade hon stilla, nästan
undfallande, med en kansia av att hennes beslut-
samhet köli på att taga slut och att hon egentligen i
detta nti inte ville något hellre än att Walldorff
måtte vägra att avstå från en enda dag och med
detsamma taga henne med sig.

Men Walldorff hade med ett hjältemod, som
fotade på hans egen starka känsla och på medve-
tandet om hennes, tagit sitt parti.

Väre det alltså, sade hän med en stämma, där
ömhet och rörelse stridde om herraväldet, och så
böjde hän sig ned mot henne, slog sin arin om henne
och tänkte i sin ridderliga respektfullhet lätt be-
röra hennes panna med sinä läppar.

Men för dem båda var känslan i sin inteusitet star-

kare än behärskningen, i detta sista ögonblick, i
denna avskedsstund. I en lång, innerlig kyss möttes
hängivenhet och innerlighet.

Intet, intet kan någonsin skilja oss från var-
andra, sade lian med vibrerande stämma.

Intet, intet i världen, npprepade hon.

❖

Edvard Walldorff var borta. 1 vägkröken
hade lian stannat, skådat tillbaka och lyft handen
tili hälsning och hyllning.

Anne-Marie stod tyst, med en känsla av oändlig
ensamhet, av beklämmande tomhet i sitt inre. Hon
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hade velat springa fatthonom, men det var för sent.
Ocli det var bäst och klokast, det som var.

Ett moln sköt fram och skymde decemberdagens
matta soi, det gled liksoin en köldvåg fram mellan
stammarna, och från några grenar föll snön stilla
ned på den frusna marken.



Edvard Walldorff bestod provet.
Att hän skulle göradet hade egentligen från bör-

jan värit klart. Den man, som den vintriga december-
morgonen hade skilts från syster Anne-Marie,
var en annan man än den sanatorieläkaren under
sitt betydelsefulla samtal med henne hade karak-
täriserat. Efter kamp ooh prövningar hade hän av
sjukdomen förts så närä dödens gräns, som männi-
skan kan komina, och från ett fysiskt och psykiskt
intet hade växt upp en ny människa. Det var som
om man rivit ett gammalt hus, tillvaratagit allt det
bästa, hållbaraste och vackraste av materialet, och
så hade det byggts upp ett nytt hus, med tillskott av
nya beståndsdelar, men framför allt med en bygg-
mästare och under en ledning, somkunde och ville
skapa något som var bra och som skulle stå bi. Och
i högsta byggherrens tjänst hade stått tvänne för
sitt kali egnade byggmästare: syster Anne-Marie
med sin starka, ädla och goda karaktär, med sin
underbara förmåga tili personlig påverkan, Edvard
Walldorff själv, som hade fått kraft, främst just av
denna påverkan, att ur sitt söndrade och splittrade
jag taga ut det bästa och därav bygga upp sig själv
på nytt. Byggnaden var ett verk, visserligen av de



157

två och av de ideer, de ideal, ■ tili vilkas aktiva
arme de velat ansluta sig, men i så utomordent-
lig grad var dock Edvard Walldorff och kände
djupt och starkt att hän var —•, såsom doktornhade
uttryckt det, syster Anne-Maries verk, att hans
tillvaro, hans tankar, hans framtidsvilja och tro, allt
var oupplösligt förbuudet med henne. »Världen»,
tili vilken hän återvände, kunde icke skilja honom
från henne, ty i själva verket ingick hon såsom en
beståndsdel i hans jag. Om ritualens ord vid en
vigsel dekretera att »de tn skola varda ett», sålig-
ger däri en förtröstan på vad samlivet i det kom-
mande skall leda tili syster Anne-Marie och
Edvard Walldorff voro ett långt innan det ens kun-
nat hända att de fått höra denna oftast schablon-
mässigt framförda fras i vigselformuläret. Kärle-
ken mellan man och kvinna stod här på den berg-
fasta grund, som utgöres av karaktärernas, tänkan-
dets och viljornas uppgång i varandra, deras sam-
klang och harmoni.

Och i deras gemensamma utveckling hade de ut-
sagda orden och även de tili medveten visshet
konina känslorna städse följt efter revolutionen på
djupet, i det innersta. Den djupa grunden, den fasta
basen, hade städse värit mäktigare än det därpå
byggda, som nått upp tili det klara medvetandets
belysning. Ordet hade alltid värit litet i förhål-
lande tili det, som givit det liv.

Det, som står på dylik grund, kan av intet rubbas.
De månader, som kommo, blevo för övrigt för dem

båda en tid av rikaste bekräftelse på sanningen om



158

de översinnliga förbindelserna dem emellan. Det
kändes för honom och inom honom som om från
henne där borta på barrträdsåsen utgått otaliga
vågor, som om hän levät i deras hägn. Och tili den
grad starkt och beståndande var detta medve-
tande hos honom, att hän på ett egendomligt sätt
tyckte sig levä ej ensam, utan immateriellt tillsam-
man med Anne-Marie, hän kände att hennes vackra
tankar stodo omkring honom, att hennes goda vilja
nådde honom med outtalade ord av kärlek och upp-
muntran. Det var som om hon hundrade gånger om
clagen sänt honom dessa trådlösa budskap: vi två,
vi två, vi två . . .

Stodo sålunda hennes känslor och kärlek honom
bi, och nåddes Anne-Marie å sin sida av det starka
medvetandet om hans oföränderliga hängivenhet,
hans outsinliga hänförelse för henne, så fiek hon
därutöver ständiga rent materiella, tili det yttre
materiella, bevis för att det vackraste hon trott och
tänkt om Edvard Walldorff var saht, var livets för
henne stora och underbara och oförstörbara sanning.
Ty medan hennes verksamhet i stillhet förflöt där
uppe i sanatoriet med dess sjukrmn och samlings-
salar, framträdde resultaten av hans arbete i offent-
lighet. Hon läste allt vad hän skrev, och föll där
något spån i hans verkstad, som hamnade i någon
fristående publikation eller skrift, sände hän henne
genast ett exemplar. Och i vad hän skrev, ide tan-
kar och ideer, som hon kände lågo däri och där
under, läste hon den vackraste och varmaste hyll-
ning, den djupaste och målmedvetnaste uppskatt-



159

ning av det, sorti var deras gemensamma oförstör-
bara vinning i livet. Mången gång kunde bon gri-
pas av den djupaste rörelse då hon i någonting, soin

hän skrivit, plötsligt upptäckte en anknytning tili
några ord, tili kanske en skenbart obetydlig hand-
ling eller något dylikt av henne, som hörde hemma i
flydda tider ända bort tili hans första dagar påsana-
toriet. Det vai som om allt, som rörde henne, som
stått i samband med personlighetsyttringar av henne,
gjort outplånliga intryck i hans minne och medve-
tande med en lyckokänsla, så stark och värin och
ljus som få människor få uppleva, erfor hon vad
stort och underbart livet skänkt henne i och med
denne, som hon hade kämpät om mot dödslängtan
och livsve, och då hade hennes tankar i dylika
stunder med än störrekraftoch intensivarevärme gått
fram tili honom. Och där hän då satt vid sitt arbete
var det som om allt ljust och gott i livet trängt in i
rummet, hän fick göra våld på sig för att inte rent av
tro att hon var där inne, hän kunde vända sig om,
med en underliggande medkänsla med sig själv, för
att se om det dock ej plötsligt var sanning att Anne-
Marie satt där borta i soffhörnet och såg på honom
med sin vackra och varma blick.

Så levde och verkade de två, skilda från varandra,
och dock förenade, oupplösligt, för alltid och
månaderna gingo. Och utan att höra ett ord från
Anne-Made handlade Edvard som om allt skett på
basen av samförstånd och gemensamma överlägg-
ningar. Mot slutet av våren lyckades hän förvärva
en hemtrevlig, om ock anspråkslös bostad åt dem,
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och så fick hän den bästa och käraste användning
för alla lediga stunder i inredningsarbetena i det
blivande hemmet. Och där hän gick i dessa runi,
som skulle bli ramen kring deras stora lycka, tyckte
hän att hon gick vid hans sida, att hon stod honom
bi, att hän i tankarna rådgjorde med henne och att
det, som hän kom åstad, var ett resultat av deras
gemensamma rådslag.

Det fanns intet, ja det kunde ju icke finnas något,
som kunde göra en ändring, som kunde rubba det
faktum, att Anne-Marie och Edvard Walld*orff i
september skulle träda in här, skulle tillträda denna
lycka, som var så stor och underbar att de vågat
vänta på den såsom man väntar på det största och
underbaraste, i andakt dröjande att träda inihelge-
domen.

Och dock det fanns något



En dag i slutet av augusti, då syster Anne-Marie
satt i sitt rum, sysselsatt med ett sömnadsarbete, vil-
ket hon hållit på med redan i många månader och
som från hennes sida var det målmedvetna arbetet
för det blivande hemrnet, knackade det brådskande
på hennes dörr, och hon hade ej ännu hunnit ropa
ett »stig in» då dörren öppnades och doktorn, tili
hennes förvåning, trädde in med snabba steg. Hans
min var orolig.

Syster Anne-Marie, sade hän hastigt, ni vet,
fröken Sahlberg, hon i åttionian, somblev sjuk i går,
jag kommer just därifrån, det är en förskräckligt
allvarlig sak för oss, ty vet ni vad hon har, ja jag för-
står det nu .

. .

Syster Anne-Marie såg skrämd och hapen upp på
doktorn.

Hon har tyfus. Det kan inte nu vara fråga om
något annat. Vad i himmelens namn skola vi nu
taga oss tili med henne.

Däkaren sade självfallet detta i nervositet det
är sannerligen icke trevligt om man på ett sanato-
rium får ett fall av någon smittosam sjukdom. Sys-
ter Anne-Marie kunde dock icke riktigt förstå vart
doktorn ville komma hon hade för inemot tvänne
Segrare 11
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veckor sedän sagt upp sig och skulle för alltid lämna
sanatoriet den 15:de september, bemies efterträdare
kade redan kömmit för att under de sista veckoma
sättas in ide olika värven. Syster Anne-Marie tyckte
nästan att bon inte vidare hörde tili inrättningen,
i tankarna var bon redan på väg.

Syster Anne-Marie, sade doktorn nu ocb såg
vädjande på benne, ni vet ju lika bra som jag att
fallet måste isoleras. Ocb vi måste flytta den sjuka,
som är för dålig för att överföras tili något sjukbus
på annan ort, tili träpaviljongen, som ju står tom.
Där måste bon ha en sköterska, ocb jag ville fråga
er om ni kunde åtaga er att bli bennes vårdarinna?

Syster Anne-Marie svarade ej. Hon visste att
läkarn kunde ålägga benne uppgiften, men att hän
ej önskadegöra det mot bennes vilja, med hänsyn tili
många omständigbeter och ej minst tili det, att
bennes tid på sanatoriet snart skulle vara slut.

Ser ni, fortsatte doktom då ban intet svar fick
på sin bemställan, det borde egentligen ej betyda
mycket för er att gå in på detta, ty fallet är ju klart i
medlet av september, ocb då kan ni resa direkt. För
mig vore det nu ytterst svårt att låta den nya sjuk-
sköterskan stänga in sig i paviljongen i stället för
att sätta sig in i förbållandena bär. Ocb då ni
nu engång beslutat er för att lämna sanatoriet
fastän det för mig är oförklarligt varför ni inte velat
stanna—så skulle ni ju, syster Anne-Marie, göraoss
en sista god tjänst genom att åtaga er detta.

Syster Anne-Marie bade velat säga nej, men det
kändes svårt för benne att få fram sitt avslag. En
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dunkel känsla av obebag, av motvilja för att nu då hon
nastan var färdig att flytta åtaga sig detta uppdrag,
som ju dessutom innebar att bon skulle isolera sig
från kela mänskligbeten för minst tre veckor, fyllde
henne, men bon kunde ej få fatt i någon motivering
för en vägran. Att med doktorn tala om sitt före-
stående giftermål med Edvard Walldorff föll benne
ej in under de gångna månaderna bade hon tili
fullo insett burn skematiskt och ytligt ban bedömt
hela frågan om Walldorff, hon bade mången gång
med bitterbet tänkt på att det dock ytterst var dok-
torns ord då som närä uog bypnotiserat henne tili
beslutet om detta långa uppskov, och bon bade för
övrigt i friskt muine en av doktorn ett par månader
efter Walldorffs avresa fälld litet ironisk anmärk-
ning, då ban frågade benne om bon bört något från
Walldorff och bon sanningsenligt svarat nej.

Vad var det jag förutsåg, bade ban sagt med
en viss triumf; tro mig, gammal är älst, och ni skall
kanske en gång tacka mig för att jagtog migför att
tala öppet med er.

Doktorn lade märke tili hennes inre strid.
Jag skall bjuda tili att inte missuppfatta

er om ni säger nej, syster Anne-Marie, men jag
kan inte tro att ni, som värit plikttrobeten perso-
nifierad, skulle tveka att handia såsom ert kali det
bjuder.

Eäkarn vände sig om likasom för att gå, syster
Anne-Marie bade rest sig. I spegeln såg bon sin
»uniform», och bon fylldes av en känsla att denna
bjöd benne att underkasta sig. Med vilka tankar att
Segrare 12
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hjälpa den lidande mänskligheten hade hon ej för
några år sedän anlagt denna dräkt!

Jag skall åtaga mig det, sade hon lugnt, men
doktorns uppklarnande min och hjärtliga handtryck-
ning föxmådde ej hos henne väcka den minsta till-
fredsställelse över beslutet. Aldrig hade ett uppdrag
känts så tungt, aldrig hade hon gått tili ett speciellt
värv med en sådan känsla av att hennes inre stod i
opposition emot den yttre handlingen.

Är det ett svårt fall, enligt doktorns upp-
fattning, frågade hon jag känner på mig att det
kommer att sluta illa.

Tvärtom, inte alls, svarade doktorn nästan mun-
tert, tills vidare förefaller det fullkomligt normalt,
och om en månad senast ha vi fru Sahlberg frisk och
färdig. Men varifrån får ni denna pessimism, ni som
aldrig misströstat även i de svåraste fall?

Jag vet inte, svarade systern sakta, men jag
känner på mig att det i allt detta är något, som inte
är bra.

Fantasier, utropade doktorn och lämnade rum-
met.

I en hast ställdes ett par mm i träpaviljongen i
ordning, den sjuka transporterades dit, och syster
Anne-Marie flyttade från sitt mm dit, ned för att
stänga in sig med patienten.

Tre dagar senare sjuknade syster Anne-Marie;
i feber med stark huvudvärk. Hon hade fått smitta,
och medan sjukdomen hos hennes patient fick ett
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normalt ocli lyckligt förlopp, antog den genast i bör-
jan hos syster Anne-Marie en allvarlig och hotfull
karaktär. Det var som om hennes starka konsti-
tution utmanat sjukdomen tili de yttersta ansträng-
ningar på kvällen den fjärde dagen efter insjuk-
nandet koin doktorn modfälld och betryckt från sitt
besök i paviljongen. Syster Anne-Maries tillstånd
var hopplöst mänskligt att se skulle hon icke
överleva natten.

I vestibulen kom man och räckte honom ett tele-
gram. Hän läste, med undran:

»Djupt orolig för Anne-Marie, har något hänt
henne, sänd omgående utförliga meddelanden.
Edvard Walldorff.»

Doktorn stannade och såg stelt framför sig. Det
var som om hän plötsligt blickat in i ett oändligt
perspektiv, där allt ramlade i spillror, och det var
hans fel, att så skedde.

Vad hade hän gjort! Kunde det vara så ja, hän
förstod att det var så. De hade under alla dessa
månader väntat på sin stora dag, syster Anne-Marie
hade sagt upp sig emedan hon skulle förena sinä
öden med Walldorffs. Och där låg syster Anne-
Marie nu, kämpande en hopplös kamp med döden.

Då Edvard Walldorff fick doktorns svarstele-
gram, som meddelade att syster Anne-Marie svårt
insjuknat och att tillståndet var hopplöst, hade det
sista tåget norrut redan gått.

Hela natten gick hän under den ohyggligaste
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ångest av och an i sitt mm, Hän sjönk för några
sekunder ned på en stol eller lutade sig mot en bok-
hylla, hän stirrade med svidande ögon ut i mörkret,
hän satte sig i sin skrivstol, lutade huvudet mot
händerna och grät, grät, så vilt och hopplöst att hän
skakade och slutligen sjönk ihop som en vanmäktig.
Och så med ens drev ångesten honom upp igen, hän
vacklade av och an, utan en möjlighet att få något
grepp på nånting, utan att förstå annat än att
någonting så fmktansvärt hänt, att hän alls ej
kunde fatta dess vidd, att det blott stod som ett
jättelikt svart fantom framför honom för att krossa
honom och förinta honom under sinä ohyggliga,
sargande och förkvävande massor.

Det grå morgonljuset började slutligen tränga in
i rummet, och när den första struuman soi lyste upp
de höga trädkronorna i skvären utanför var det som
om en gnista av hopp ett ögonblick lyst upp hans
medvetande.

Hän stannade mitt på golvet, likasom gripen av
en ide.

Tänk utbrast hän halvhögt, tänk dock om dok-
torn kunnat misstaga sig. Däkare misstaga ju sig.
Om det inte vore hopplöst, om hon kunde räddas,
om hon bleve frisk.

Och denna tanke, som kom tili honom likasom den
sista illusionen om nåd tili en dödsdömd, fyllde honom
för några minuter med en vild känsla av hänförelse.
Att f å återse henne, att f å hennetillbaka, att. . . Om
detta blott vore en ohygglig dröm, en sista fruk-
tansvärd prövning, som snabbt skulle gå över.
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Hon skulle bli bättre, hän skulle fara dit upp och
sköta henne, hän skulle sitta dag och natt vid hennes
säng och se på henne, hålla hennes hand i sin, låta
hela sin Stora och varma och hänförda kärlek bevisa
henne att om någonsin hos en människa en kansia
för en annan kunde kalla denna tillbaka från trös-
keln tili dödens rike, då skedde detta nu. Och så
gränslöst förvirrande vackra voro dessa fantasier
och så gjöto balsam i hans sönderrivna inre, att
hän nästan helt hängav sig åt dem.

Det kan inte hända, det kan inte få hända nå-
got sådant i vår värld. Är inte Gud god, ha inte vi
kämpät oss tili rätten att få lyckan . . .

Men då Edvard Walldorff, efter att ha öst massor
av kalit vatten över sitt ansikte för att något litet
utplåna spåren av nättens ohyggliga förtvivlan och
fruktansvärda själsskakningar, en stund före det
första tågets avgång stod i tamburen färdig att bege
sig ned tili bangården ringde telegramgossen på
dörren. Som en automat öppnade hän dörren, som
en automat skrev hän några otydliga tecken i stäl-
let för sitt namn på kvittansblanketten, som en
automat öppnade hän slutligen telegrammet. Det
lydde helt kort:

»Syster Anne-Marie insomnade stilla klockan halv
två, jordfästning kyrkogården här nästa söndag».



Det var en Edvard Walldorff, nästan lika blek
och härjad som den för ett år sedän, som denna
söndag steg ned från tåget och började vandra
vägen upp tili sanatoriet. Efter att ha kastats av
och an mellan olika beslut hade hän i sista stund
stannat för att resa dit upp, men då hän nu såg
sanatoriebyggnadernas vita fasader lysa fram mel-
lan tallarnas rader förstod hän plötsligt att hän inte
skulle kunna gå dit, träffa främmande människor,
vandra med i en proeession av främlingar och likgil-
tiga, höra yrkesmannens gudsnådliga patos, se alla
dessa betrakta den kista, som inneslöt henne, hans
Anne-Marie, hans, som det hårdaste och bittraste och
fruktansvärdaste öde hade tagit ifrån honom. Och
hän tog en lång omväg och fördjupade sig i tall-
skogens vidder, kom slutligen utan att hän visste
huru hans steg fört honom dit, tili den käraste av
vägar, tili Anne-Maries och hans väg.

Klockan i det prosaiska stationssamhällets trä-
kyrka klämtade beklämmande sorgset sin enkla
tumia klang, hän tyckte sig i fjärran mellan träden
skymta människor i vandring, hörde hän fel eller
klingade där mellan tallarna tornerna av en psalm,
sjungen av sträva, ovana stämmor.
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Solen lyste över vägen. Här hade de mötts, här
hade hon tagit hans arm, liär liade de sakta vandrat
framåt, här hade de sagt varandra detta farväl,
som blev det sista, som blev avskedet för livet i stäl-
let för tili livet.

Edvard Walldorff stapplade vägen fram, hans
tårar folio ned bland barren, hän hade ännu inte
gråtit ut smärtan sargade hans själ så att hän
velat ge sin pina luft i jämmer. Det var såsom om
hän från en främmande värld, där det funnits värme
och lycka och frid, flyttats tili detta klot, där allt
var kargt, ovänligt, främmande och ohyggligt.

Hän hade nått fram tili en liten öppen plats mel-
lan träden, och iövermåttet avsinsmärtahöjdehan
händerna uppåt, riktande sinä tårdränkta ögon mot
hösthimmelns vitblå valv, och över hans läppar kom i
ton av lidelsefull vädjan;

Anne-Marie, Anne-Marie, du, du, som jag älskar så
gränslöst, ser du ej huru jag lider, huru har du läm-
nat mig, vi voro ett, vi kunde ju aldrig skiljas, om
du kan, kom tili mig, säg ett ord; var med mig,
lämna mig icke, lämna mig icke, lämna mig icke . . .

Det led mot kvällen när Walldorff, som sjunkit
ned långt borta på en improviserad bänk i ett sten-
rös, åter kom tili sig själv. Hän visste eller kom dun-
kelt ihåg att hän irrat omkring i skogen, att hän
slutligen åter känt igen omgivningen och äntligen,
förbi av trötthet och pina, satt sig på denna skrovliga
sten.
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Hau bröt upp, det var säkert tyst ochtomtnupå
den lilla gravgården, redd mitt bland åsens gula tal-
lar, hän vill taga farväl av hennes grav.

Slutligen nådde hän fram, hän gick in bland kors
och stenar, såg längre bort någonting lysa i rött och
vitt och gult. Hän gick stilla fram dit det var
hennes grav.

Där vilade hon djupt nere i åsens grus och sand,
över graven välvde kulien sitt gröna valv, men hän
såg ej den gröna kulien, anade den blott, ty den var
täckt av massor av blommor, av kransar, vars band
buro inskriptioner, som hän bjöd tili att icke se, av
buketter och lösa blommor, som medrik hand strötts
över griften.

Men hän såg ej längre blommorna, hän såg
genom den och genom den gröna kulien, genom gra-
vens tunga täcke och kistans fasta lock, hän tyckte
sig se henne där hon låg i sin vita svepning, med
ögonlocken slutna för evigt i döden över dessa ögon,
som för honom värit livets solar, med marmorns vit-
het över dessa anletsdrag, som för honom värit det
käraste i världen, med dödens stelhet och kylä över
hela denna ungdom, detta liv, denna spänstiga kraft,
som värit det jordiskahöljet omkring hennes vackra
och ädla och stolta ande.

Och då . . . Med den kraft, som i sällsynta ögon-
blick kan skänkas i evighetens rymd av evighetens
oändliga/ oförstörbara och outrannsakliga krafter,
sprängdes porten, som skiljer döden och livet åt.
Det var som om uppenbarelsens och hänförelsens
ande sänkt sig ned över griftgården, där den
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låg i aftonsolens glans bland de lysande tallarna,
det var som om en oändlig visshet, en mäktig, hänfö-
rande och hans själ med jubel fyllande förnimmelse
kömmit i och. över honom.

Ocb hän kände, hän visste, att Anne-Marie stod
vid hans sida. Fastän hans blick var riktad främ-

ät, mot intet, tyckte hän sig kunna se henne, otydlig,
så att tallstammar och vita kors lyste genom hen-
nes gestalt, tydlig, så att hän tyckte att hän blott
behövde vända sig litet åt sidan för att kunna se
henne i ögonen och tacka henne för att hon lyssnat
tili hans kallelse och kömmit.

Hans hjärta var fyllt tili bräddarna, hän kände
det som skulle det sprängas, hän erfor en bävan inför
uppenbarelsen, som kom hans själ att vibrera och
lyfte den upp ur kval och pina. Och hän tyckte att
outtalade ord likt en helig ström gledo in tili hans
medvetande, att i detta underbara ögonblick själ
talade tili själ och att Anne-Marie sade tili honom
att döden icke hade skilt dem åt och att den stund
skulle komina, då de förenades för att aldrig mera
skiljas.

»Och jag skall alltid vara med dig». . . det var det
sista hän förnam.

Uppenbarelsen slocknade, gravgården, som upp-
levat undret, låg där tyst och ljus, lik dödens blomma
i skogen, Walldorff stod kvar, fylld av oändlig-
hetens känslor, av vissheten om lösningen på livets
och dödens Stora gåtor.

Men hän stod med huvudet höjt, hän höll tårarna



tillbaka, hän sände gravkullen en sista, vacker
blick, så gick hän bort, med hänförelsens eld i ögat,
med kärlekens beslutsamhet i hjärtat och med tron
på återföreningens Stora och underbara dag.
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