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}ul om6ord.
vida hafvets ändlösa spegel krusades af en

(jss lätt bris. Fartyget hade icke mycket segel uppe,
det gled långsamt som en ofantlig sjöfågel fram öfver
den blanka ytan.

Manskapet hade nyss spolat af däcket och snyg-
gat upp öfveralt, ty det var ju hälg själfvaste jul-
aftonen. Kocken bar ned tebrickan i kaptenens hytt
och folket i skansen hade också högtiden tili ära

fått extra förplägning. Nu sutto alla de, som icke
behöfdes uppe, på sinä kistor med piporna i munnen
och lustiga historier, kryddade med mer eller mindre
fint skämt, gingo laget rundt. Alla voro visserligen
icke så glada som de syntes, mången erfor en knap-
past medgifven känsiä af hemlängtan, men man för-
sökte nu i den muntra kamratkretsen, så godt mau
kunde, jaga bort den obehagliga förnimmelsen. Det
är just icke sjöbussarnes sed att visa hvar hjärtat
sitter, om det ock mången gång klappar rätt hörbart
under kavajen.

Med ryggen vänd mot de öfriga satt skeppets
yngste man. Han hade tändt en liten lampa och
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staplat upp några böcker omkring den på den blå-
målade sjömanskistan; uppmärksamt läste han ett
tätt skrifvet bref. Han hade ett öppet, friskt ansikte,
ännu nastan gossaktigt barnsligt med klar panna,
sammetsmjuk hy och fylliga läppar; han hade också
nyss fylt aderton år. Där han nu sat*, bland alla
dessa karlar från skilda länder och trakter, brun-
hylta mörka eller gråhårige män med grofva drag
och simpla fasoner, låg det en kontrasterande finhet
utbredd öfver ynglingens person, ehuru hans dräkt
var lika tarflig som de öfrigas. Den lilla vrån, där
han satt med sin lampa och sinä böcker, var som
en vederkvickande oas midt i det mörka af kvalmig
tobaksrök fylda rummet. Karl Nilsson rökte icke;
ej ens en papyross hade ännu vidrört hans friska
läppar, en riktig »kvinnosnut», som sjömännen gäk-
kande sade. Men detta, liksom månget annat glåp-
ord, studsade maktlöst tillbaka mot den unge gossens
lugn. Ingen viste hur det kom sig, men man kunde
aldrig bringa honom ur jämvikten och trots sitt veka
yttre hade Karl Nilsson genom sin raskhet och sitt
hurtiga mod visat att han var en äkta sjömansnatur
och därför äfven tillvunnit sig både befälhafvarens
och kamraternas goda tanke. Han är lyckans gull-
gosse sade matroserna han vinner på alla och
det utan att gripa tili näfvarna.

Ingen af dem kände kanske den grund, på hvil-
ken den unge sjömännen bygde sitt lugn i farans
stund och vid alla andra tillfällen, då hans mod togs
i anspråk; få viste att han i hemlandet hade en
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kärleksfull sant kristlig moder, som dag och natt
bar sonen på starka bönearmar inför den Himmelske
Faderns tron.

Det var just ett bref från denna moder, hvilket
han nu gång på gång genomläste. Det var ämnadt
att hinna honom tili jul och för få dagar sedän hade
han mottagit det af sjöraansprästen i den hamn, som
de nyss lämnat. Huru många goda tröstande ord,
huru mycken kärlek, innehöll det icke! Det var för
mottagaren en skatt, dyrbarare än guld och ädel-
stenar. I ett kuvert bredvid honom på kistan låg
en bundt af dessa små kort, prydda af blommor och
försedda med något kärnspråk ur bibeln, hvilka i
vara dagar sändas och växlas från jordens ena ända
tili den andra.

Jag sänder dig dessa hade modern skrifvit
kanske kan du dela ut dem bland dina kamrater

på fartyget och, om Gud viii, kan något frö af denna
gyllene sådd gro tili välsignelse. Du vet huru varmt
jag känner för de arma mången gång så förvildade
sjömännen, men min förmåga är ringa att bringa
dem någon hjälp, må därför Herrans nåd hvila öfver
det lilla jag kan göra för dem.

Den unge mannen betraktade tankfull de små
bladen. Det var ej något lätt uppdrag att öfverlämna
sådana gåfvor tili dessa grofva, ofta hånfulla karlar,
det viste han, men därpå tänkte han ej, utan för-
nämligast på bästa sättet att utdela dem. Stunden
tyktes honom emellertid snart vara inne. De muntra
samtalen tystnade småningom och med den slocknade



4

pipan i näfven satt mången och skådade drömmande
framför sig. Beslutsamt trädde Karl midt in i kretsen
och sade med sin välljudande röst:

»Kamrater, min mor där borta i hemlandet har
sändt mig dessa små julkort att delas ut bland Eder!
Viljen I taga emot dem som en hälsning från en varm
sjömansvän, som en påminnelse om Honom, hvars
högtid vi i dag fira?»

En djup tystnad följde på dessa ord, alla voro
tydligen slagna med häpnad. Sedän hördes från några
ett otydligt mummel, men större delen af männen
sågo med allvarlig beundran upp tili talaren. Hans
fråga var enkel och ärlig, enhvar kunde svara efter
egen böjelse.

»Tack, pojke», sade omsider gamle timmerman
Nubb, sorn satt närmast, »det var välment af mor
hans att komma ihåg oss här ute tili hafs.»

Den unge mannen lade gladt kortet i hans styfva
bruna hand. De vågor i hafvet aro stora ochfräsa
grufveligen, men Herren är ännu större i höjden
stod där på det hvita bladet inom en krans af
näckrosor. Orden ljödo så högtidliga i det tysta
rummet, när Karl långsamt och med eftertryck
upprepade dem.

Den närmast sittande sjömannen sade ingenting,
men när kortet lades i hans hand behöll han det
tyst. De som med skepp på hafvet fara, de hafva
förnummit Herrens värk och Hans under i hafvet,
läste den unge mannen vidare och så gick det från
man tili man. Där fans icke en hand, som stötte
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gåfvan tillbaka. en hemlighetsfull makt tyktes hafva
förbjudit det.

Sist i raden satt en gammal gubbe, en väder-
biten sjöbuss af äkta skrot och korn med stubbigt
grått hår och borstigt skägg. Han hade gjort mången
resa i sinä dagar; det syntes på honom att han brynts
af tropikernas soi och isats af polarhafvens frost;
detta karga lif hade gjort honom tili hvad han var,
en hård gammal tvärvigg, hos hvilken man aldrig
försport en skymt af känsiä. Om någon, så hade
Karl tänkt, skulle denne man vägra att mottaga det
lilla kortet, ja, han fruktade nastan att mötas af
svordomar och begabberi, som skulle bringa äfven
de öfriga kamraterna i en otreflig sinnesstämning.
Likväl lag det ingen tvekan hos honom, när han
stannade framför gamle Jansen.

Allas blickar fäste sig ovilkorligt vid dessa två
och icke ens den käckaste af dem skulle i detta
ögonblick velat vara i Karl Nilssons ställe. En ljudlös
tystnad herskade därinne och genom denna tystnad
klingade den unge mannens röst ren och klar som
en klockton af bästa malm: Hvart skall jag gå för
Din anda och hvart skall jag fly för Ditt ansikte.
Toge jag morgonrodnadens vingar och blefve yt-
terst i hqfvet, så skulle dock Din hand därfinna
rnig. Ty Du är Herren Zebaot, det är Ditt namn.
Långsamt och uttrycksfullt klingade dessa ord åter
och åter i de lyssnandes öron och i det rökiga rum-
met rådde i denna stund ett heligt allvar enligt det
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sköna löftet af Herrens mun: Hvar två eller tre äro
församlade i Mitt namn där är Jagmidt ibland dem.

Annu ett ögonblick och Guds makt hade besegrat
ett trotsigt människohjärta. Gamle Jansen sträkte ut
sin jättelika näfve och fattade icke blott kortet utan
äfven handen, som räkte det, samt trykte den hårdt
i sin, medan en egendomlig ljusstråle ur de små grå
ögonen förlänade hela det sträfva ansiktet ett skim-
mer af solglans. Jansen log, det var ett undervärk,
som ej inträffat i mannaminne.

Några minuter senare skedde vaktombytet och
kretsen där nere måste brytas; äfven Karl Nilsson
var en af dem som skulle gå upp. Raskt trädde
han ur skansens mörker ut i månskenet, som rikt
strålade ned från den djupblå natthimlen. Hans
hjärta var öfverfullt af tacksamhet och ur dess djup
uppsteg nu tili höjden en innerlig bön. Han tackade
för det välvilliga mottagandet de små korten fått
röna, han bad om barmhertighet och hjälp för sig
själf och alla, som voro med honom på den bräck-
liga plankan öfver djupet och slutligen bad han
för det kara, långt aflägsna fosterlandet och den
älskade modern.

Natten var stilla, tusende sinom tusende stjär-
nor tindrade på det höga fästet ofvan honom och
där nere fans, så långt ögat nådde, endast hafvet,
den vida gränslösa oceanen i hela sitt lugna
majestät.

Blixtsnabt föll en stjärna och släktes vid hori-
zonten, där haf och himmel möttes.
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Hälsa min mor, hviskade Karl och trykte handen
mot hjärtat, hälsa henne och säg hur hennes son
firar jul här ute fj ärrän från hemmets älskade strand.

Stjärnorna strålade klarare, tystnaden blef dju-
pare, det var den heliga nattens frid, som stilla bredde
sig ut öfver det stora omätliga världshafvet.



i 6olagef.
»slKolaget» hade ingenting als att göra med affärer;

det var rätt och slätt en skämtsam benämning
på en liten koloni af arbetande kvinnor, hvilka sla-
git sig tillhopa för att bilda ett hem en lugn vrå
att krypa in uti, när deras olika värf i den bullrande
hufvudstaden så tillstadde.

Först och främst var där »kontoristen», lång
och rak, med en viss medfödd värdighet, som var
alldeles på sin plats bakom pulpeten i ett rum, där
halfva världen »skapelsens herrar» nota-bene
ströfvade ut och in. Vidare bör »magistern» nämnas,
liten och kantig med stubbhår och glasögon; titeln
hade hon fått efter mångårig tjänstgöring som lära-
rinna. Den tredje i bolaget var Hanna Wall »gym-
nasten», stark, bredaxlad och massiv, med en trygg
godmodighet, som en värld i lågor ej kunde rubba

enligt hennes vänners utsaga. Sist och slutligen
fans i bolaget »lilla mor», Hannas syster, den minsta,
knubbigaste och hjärtligaste kvinnovarelse man kunde
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se; för resten ingenting mer än kosthållerska för
bolaget. Tili sin hjälp hade hon en köksa och en
springpojke, som de tagit upp från gatan och hvilken
på deras bekostnad fick besöka folkskolan.

Det var egentligen gymnasten, som först kom
npp med förslaget om ett gemensamt hem. Kontori-
sten, hon hette Hilda, hade par år bott tillsammans
med magistern och ätit på portör med torrskaffning
hemma morgon och kväll. Hvarderas tid var strängt
upptagen och deras anlag lågo icke åt det praktiska,
hvarför det gick si och så med hushållningen, och
hvad uppassningen angick, hade de afgjord otur i
fråga om madamer.

En dag när Hanna, som hade inackorderat sig
hos en familj, kom och besökte de två vännerna,
beklagade de sig högljudt öfver sin bråkiga ekonomi,
och Hilda tillade: Jag vet inte, hvad jag ville
gifva för ett snygt och trefligt logis, där någon fans,
som såg efter städningen och hade en kopp varmt te
i beredskap, när man frusen och trött kommer hem.

Hanna satt en stund fundersam, sedän sprang
hon plötsligt upp och utropade lifligt: Jag har
det, jag har det, vi skola bilda ett bolag, vi tre flik-
kor, vi skola skaffa oss ett hem, ställa det trefligt
för oss och taga lilla mor tili hushållerska! Bravo,
bravo! ljöd det från både Hilda och magistern på en
gång. Du är en krona, Hanna, men tror du din
syster viii komma?

Serra tre, hvad hon viii! Hanna knäpte
med fingrarna i luften. Vet ni, man lefver inte
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fett på hälften af en länsmanspension, och det är
just jämt alt, hvad lilla mor har, utom hvad hon
kan förtjäna med sin nål; hon kommer med ali
säkerhet, det går jag i borgen för.

Så var då förslaget uppgjordt; enhvar begynte
göra sinä förberedelser och vid nasta termins början
fans nere vid Sandviken ett litet, ytterst anspråks-
löst, men varmt och godt näste för fyra ensamma
kvinnor.

Hanna hade nog gissat rätt i afseende på systern.
Hon kom gärna tili hufvudstaden och etablerade sig
från första stunden med en obeskriflig husmoderlig
air, såsom den styrande i alt, hvad det praktiska
angick. Ja, lilla mor var en pärla; hon kunde få
ett kvart kilogram smör att räcka lika länge som ett
helt, hon kunde koka mustiga soppor på alt möjligt,
ända från köttben tili potatis och lök. Hon kunde
stoppa och lappa, så att ingen märkte hålet, därtill
var hon hjärtegod och den allra förträffligaste skott-
tafla för alt det friska skämt, som kryddade bola-
gets hvardagslif hvad hade hemmet värit utan
henne!

Hvar je morgon precis half åtta stod en treflig
kaffefrukost på bordet och medan tre af sällskapet
slogo sig ned för att göra den ali heder, bredde lilla
mor ett parti smörgåsar tili jämn fördelning mellan
kontoristen och Hanna, hvilka hade för lång väg för
att hinna hem förr än tili den sena middagen.

Klockan åtta på kvällen voro alla åter försam-
lade i hemmet efter dagens mödor, och säilän lok-
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kade ett offentligt nöje dessa trägna arbeterskor från
den lugna, varma härden. Aftnarna ansågos nämligen
som dagens glanspunkter; då gälde det för enhvar
att taga fram sitt bästa humör, att vara språksam
och låta vinden från stora världens stråkväg fläkta
in en smula för att lufta boet och förnöja lilla mor,
som sanningen tili ära hade en god portion af den
förtalade vetgirighet, som man påbördar hela hen-
nes kön.

Men om man därute under dagens lopp mött
något förtretligt, eller om det fans ett bekymmer,
som trykte, då skulle alla dela bördan och lilla mors
ömma hjärta fann städse ett plåster för hvarje sår,
medan hennes försonliga sinne spred ett förmildrande
sken öfver hvarje stötesten. Hon hade en underlig
förmåga att utan bråk utjämna rynkorna på den
dystraste panna.

Ja, Gud ske lof för vårt bolag och lilla mor
sade Hilda undrar just, hvad vara hedervärda

mormödrar skulle sagt om ett slikt företag?
De skulle förstås både rodnat och bleknat

öfver en sadan djärfhet, att fyra ogifta tili mogen
ålder komna kvinnor voro oblyga nog att skapa sig
ett hem utan ett vördnadsvärdt förkläde. Andra
tider, andra seder!

Ja, »velsigned vsere den nye tid» sade
Hanna med en blixt i ögat.

Bolaget hade naturligtvis också sin umgänges-
krets flickor med ungefär samma arbeten och
liknande lefnadsförhållanden, hvilka gärna togo sin
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tillflykt tili kvartettens trefliga hem, när det gälde
att hafva ett muntert samspråk i dagens frågor. Det
saknades ingalunda genialiska yttranden, intelligenta
bevisföringar och kloka förslag i den lilla klungan,
och af utanför stående betecknades dessa »spinters»
såsom »ultra emanciperade».

Kontoristen smålog ibland halft bittert, när hon
hörde den benämningen; hon tänkte på, att det i
främsta rummet värit det hårda ödet, som tvungit
henne ut i världens kamp och strid. Det fans en
tid, då hon bebodde ett ståtligt hus och lefde som
liljorna på marken. Den tiden hade kvinnofrågan
ännu intet rum i hennes sorglösa tankar, men för-
äldrarnes död, som åtföljdes af rikedomens förlust,
hade nödgat den veka, bortskämda flickan tili an-
strängande af sin slumrande viljekraft och ansträng-
ningen värkade sedän väckande på hela hennes
tankelif.

Magistern däremot var från ungdomen radikal,
särskildt i fråga om kvinnans rättigheter och tili
mankönet hade hon ett ingrodt hat, som gärna bröt
ut i vissa små dispyter med en och annan manlig
kollega, hvars oförsynta egenkärlek satte magisterns
lättretlighet på prof.

Hanna hade haft en roman, hviskades det bland
de förtrogna, då drömde hon väl nog om eget hem,
en koja och ett hjärta. men nu var hon» en i ledet»
och arbetet blef hennes bästa botemedel för hjärte-
såret. Hvad slutligen lilla mor angick, så var hon
för sin del en sannskyldig representant för »das
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ewig weibliche», med ett hjärta så ömt och vekt,
att hon kunnat gå i elden för man och barn, om
sådana jordiska håfvor fallit på hennes lott. Som
det nu var, nöjde hon sig med att slösa sin ömhet
på sin omgifning i bolaget och alla därutom, som
vädjade tili hennes deltagande och det varsta hon
viste var att anses »karlaktig». Den oron hade dock
lilla mor kunnat bespara sig, om hon brytt sig om
att betrakta sin lilla klotrunda figur i matsalsspegeln.
Nu var det ett hemligt nöje för alla i bolaget att se
henne kasta ogillande blickar på magisterns stubb-
hår, då hon om morgnarna samvetsgrant fäste upp
sin lilla råttsvans tili fläta, med minst ett dussin
hårnålar i nacken.

Bolaget inneslöt således olika element, hvilket
i högsta grad bidrog tili dess inbördes trefnad; där-
till kommo sedän gästerna med deras olika skap-
lynnen. Man indelade de besökande i två kate-
gorier, stamgäster och visitanter; tili de senare hörde
sådana, som blott då och då gjorde besök utan nå-
gon regelbundenhet, medan stamgästerna voro gamla
kunder i vänkretsen. Magistern hade några kamrater,
hvilka par gånger i månaden råkades för att disku-
tera skolfrågor, och kontoristen hade en kusin den
enda frun som hedrade bolaget med besök; dessa
kommo regelbundet. Sist och slutligen bör Selma
Lihr ihågkommas, den originellaste, liffullaste, mest
genuina typ för vara dagars »emanciperade kvinna»
eller »nutidskvinnan», som hon ju borde heta. Humo-
ristisk, öfverflödande af ideer, stundom besatta, oftast



14

genialiska, högsinnad, med ett humör som pärlande
champagne, sadan var hon, bolagets bortskämda,
beundrade, alltid varmt välkomnade vän, hvilken
ingen viste af hvad orsak fått såsom evärdelig
besittning namnet Camilla.

Själf påstod hon, att det var tili åminnelse af
Norges första kämpe för kvinnosaken och hon brö-
stade sig däröfver vid alla tänkbara tillfällen. Roligt
hade man icke, om ej Camilla var med alltid
hälsad med förtjusning, då hon kom och uppriktigt
saknad då hon försvann. Hennes uppenbarelse
hade också någonting meteorlikt hastigt och lysande
med sig; när man minst väntade, steg hon in, satte
lif i sällskapet, gaf det färg och stämning och innan
man viste ordet af var hon borta igen, men minnet
af något kvikt infall eller blixten ur hennes intelligenta
brunblå ögon dröjde kvar efter henne.

Camilla var folkskollärarinna, medlem i kvinno-
föreningar af alla slag, i nykterhetsföreningar och
otaliga filantropiska företag. Hon pratade och ore-
rade, höll föredrag och deklamerade, alt som man
bad henne om, alltid varm för en ädel sak och
städse redo att offra sig själf med en rörande hän-
gifvenhet, som gjorde äfven hennes mest bizarra
förslag i filantropiskt syfte beundransvärda.

Stundom skrattade man öfverljudt åt hennes,
som det tyktes, praktiskt outförbara planer; då
skrattade Camilla med. Men när man senare efter
närmare begrundande tog fasta på någon af dessa
samma planer och utarbetade den tili ett samhälls-
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nyttigt ändamål, som alla förnuftiga människor er-
kände, påminde hon aldrig om hvem som fattat det
första initiativet.

Camilla var »fremsynt» sade bolaget och där
var hon alltid uppskattad. Hon var beundrad af
dem alla, denna magra, obetydliga, illa klädda flicka,
hvars enda skönhet låg i de djupa, kloka ögonen,
men hon hade ingen förtrogen. Ingen enda af
hennes vänner kände, hvad som rördes innerst i
hennes hjärta och om sinä hemförhållanden talade
hon aldrig; man viste blott, att hon var fattig, eljes
förblef hon trots sin uppsluppna liflighet, sin ystra
glädtighet i grunden en olöst gåta.

Julen i hufvudstaden hade komm it och gått
och bolaget hade under hälgen delvis värit upplöst.
Kontoristen tillbringade högtiden hos sin kusin, ma-
gistern hade rest ut tili landet för att andas frisk
luft några dagar och systrarna Wall erforo i det
ensliga boet en skymt af den vemodiga känslan att
»icke höra tili någon», som de ensamma i världen
aldrig djupare kanna än just vid de stora högtiderna.

Nu nalkades emellertid nyåret och flyttfåglarna
flögo hem igen. Man skulle hafva det riktigt stiligt
på årets sista kväll, menade Hanna. Den borde
blifva en ersättning för den ödsliga julen och så
traskade lilla mor tili torget med springpojken och
en ofantlig rotkorg. Hon såg så beskäftig och vik-
tig ut, den lilla människan i sin gamla skinnmössa
och den slitna kappan, att man omöjligt kunde miss-
taga sig på, att hon var en husmor med stora
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omsorger; trots hennes tunna börs och små uppköp
tögo torgmadammerna henne riktigt på allvar i alla fali.

Lilla mor hade också minsann många att tanka
på tili kvällen, ty utom familjemedlemmarna funnos
ju pojken och köksan och köksans gamla mor och
gårdsvaktens sjuka flicka, som alla skulle hafva sin
del i glädjen och välfägnaden; dessutom hade de ännu
inbjudit en gäst naturligtvis Camilla.

Klockan sju på nyårsaftonen voro alla de stora
tillredelserna undanstökade, lamporna strålade i båda
rummen, tebordet stod dukadt och en treflig brasa
sprakade. Kontoristen vandrade fram och åter
med långa steg, Hanna låg med händerna bakom
nacken i husets enda länstol framför elden och ma-
gistern »glodde», som det hette, i dagens tidning,
medan lilla mor outtröttligt trippade in och ut mellan
rummen och köket.

Ändtligen ringde det. Camilla kom inhoppande
med en ofantlig strut, hvars innehåll vid närmare
påseende befans vara de läckraste vindrufvor.

Åh Camilla, Camilla, hvilket slöseri! Hvad
tänker du på ljöd det från alla sidor, men Ca-
milla bara skrattade och visade sinä hvita tänder.

Fick jag kanske icke en gång vara gentil
och hämta ett litet bidrag tili festen sade hon.

Liksom du inte själf vore den förnämsta ackvi-
sitionen svarade kontoristen på sitt korta affärs-
mässiga sätt.

Tået väntar sade lilla mor inbjudande;
hon hade högtiden tili ära tagit på sig ett ofantligt
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hvitt förkläde och såg nu ut alldeles som »gumman
i pepparkakshuset», menade Hanna.

Präktiga lilla mor Camilla svängde henne
rundt i en handvändning. Hembakadt bröd, du
milde himmel, hvilka delikatesser här bestås!

Lilla mor smålog förnumstigt och betraktade ej
utan stolthet sinä händers värk: den pösande saffrans-
kransen, som låg där så aptitlig på servietten, flan-
kerad af pepparkakor och kanelbröd. Nog kunde
bolaget halla kalas, det skulle hon gå i god för.
Under skämt och glam satte man sig ned för att
låta välfägnaden sig smaka, och »alt var så hjärt-
innerligt undt», deklamerade Hanna med patos.

Alla prisade brödet, och lilla mor stod röd och
varm bakom samovaren för att servera med out-
tröttlig påpasslighet. Men när magistern för fjärde
gången räkte fram sin toma kopp, skakade hon var-
nande på hufvudet och anmärkte saktmodigt, att
starkt te oförnuftigt njutet medförde sömnlöshet,
hvartill magistern tankspridt bifogade: Sant, myk-
ket sant medan hon begärligt tömde den doftande
drycken.

Efter tedrickningen slöto alla en ring kring bra-
san, där man grupperade sig så bekvämt som möjligt,
och lilla mor stälde fram ett bord, på hvilket i en
skål Camillas vindrufvor helt prydligt tronade, gar-
nerade med äppel, de två systrarnas bidrag tili fest-
undfägnaden. Asynen af dessa rariteter tyktes väcka
någon erinran hos kontoristen, ty hon steg plötsligt
upp och gick tili skrifbordet, därifrån hon återvände

2
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med en påse nötter, som framkallade utrop af en-
tusiasm från Hanna, sällskapets mest passionerade
nötknäckerska. Magistern såg helt hapen ut: Det
där hade jag också kunnat tanka på, sade hon
nedslagen men det är min lott att alltid komma
en timme för sent.

Nu skall Hanna berätta en saga, sade
Camilla det passar så bra på nyårskvällen.

Ah, jag ber, alla i tur protesterade gym-
nasten.

Jag har inte någon talande tunga ursäk-
tade sig kontoristen.

Och jag får tala så myeket under terminerna,
att det måste förlåtas mig, om jag inte har någon-
ting att meddela under ferierna menade magistern.

Svepskäl påstod Hanna, men som hennes
talang att berätta var erkänd, krusade hon inte längre,
utan började på sitt enkla, flärdfria sätt den lilla
sagan om »Dryaden». »Tolf med posten» passade
äfven förträffligt för tillfället, och sist förtäljde hon
den älskliga, alltid gärna hörda historien »Ytterst
vid hafvet.»

När hon slutat, sutto alla länge gripna af stäm-
ningen i sagan, men sedän bröt Hannas friska lynne
tystnaden: Se så, Camilla, nu måste du fram på
arenan sade hon och knäpte en nötkärna på vän-
nen. Ro ut med någon bra bit, så är du snäll,
du som är den enda blåstrumpan bland oss alla.

Ah sade flickan med en lätt suck min
fantasi håller på att plocka sönder sinä vingar. Jag
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känner ingen annan saga än historien om en stackars
ung författare, som af grämelse öfver sin förläggares
grymma och hårdnackade tystnad beslöt att gå och
dränka sig i Lete.

Åh, fy skäms, Camilla, att vara så otålig,
du har ju inte väntat ens en månad ännu; men nu
måste jag väl ändå fram med min stora nyhet, som
jag tänkt spara tili nyårsgåfva. Din bok är an-
tagen tili tryckning, jag hörde det i dag af herr bok-
handlaren själf.

Camilla flög upp och fick kontoristen om lifvet,
medan en varm rodnad färgade hennes kinder och
ögonen blixtrade som stjärnor i vinternatten.

Hederspascha, gamla trofasta vän, tusen tu-

sen tack för ditt goda budskap jublade hon. Sedän
smog hon plötsligt bort tili fönstret och blickade där
en stund tyst ut i den stjärnklara kvällen. Öfver-
måttet af sinä känslor kunde hon aldrig förmå sig
att visa för andra. Då hon kom tillbaka tili säll-
skapet vid brasan, var hon uppsluppet glad och
skämtet flög som pärlstänk öfver hennes rörliga läp-
par. I sådana stunder brukade Hanna kalla henne
meteorlik, då var hon värkligen genialisk.

Entusiasmen steg högt i den lilla kretsen denna
afton. Man spådde Camilla en lysande framtid som
författare och Hanna uppgjorde redan planer tili
hennes nasta bok, då lilla mor syntes i dörren.

Du är skyldig oss en saga, lilla mor får inte
draga sig undan förklarade Camilla och grep
hennes händer, men den lilla husmodern smålog blott
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hemlighetsfullt och sade: Miu historie kari inne-
fattas i tre ord: kvällsvarden är färdig.

En sadan skälm skrattade Camilla oeh
lade sin arm omkring henne. Alla begåfvo sig in i
matrummet, där kvällsvardsbordet stod så prydligt
med både lutfisk och gröt, stek och tårta. Natur-
ligtvis rådde den gladaste stämning under måltiden,
och när gröten kom, saknades ingalunda rim, både
af den komiska och den högstämda sorten.

Camilla fick naturligtvis mandeln det fans
ingen i sällskapet, som icke unnade henne den största
möjliga framgång under det nya året och med
högljudt lofprisande af de delikata plommontårtorna
steg man upp från bordet.

Aftonen var redan ganska långt liden; det åter-
stod knapt en timme, innan tolfslaget ljöd och man
kunde stiga upp för att med hjärtliga ord och hand-
slag önska hvarandra ett godt nytt år.

Ja, tack för hela året sade Camilla med
en lätt dallring i rösten tack för de många glada
stunder jag tillbragt här och njutit af er gästvänskap,
jag som aldrig kan gifva igen. Tack allesamman
sist för denna oförgätliga nyårsafton och så farväl!

Farväl? Omöjligt, Camilla, du måste bli här
i natt! Jag lämnar min säng, nej jag nej jag
ljöd det i korus omkring henne, men Camilla ska-
kade blott leende på hufvudet: Ni vet, att jag
alltid viii gå min egen väg sade hon.

Då måste vi åtminstone få följa dig, du kan
inte gå allena midt i natten!
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Jag är inte rädd försäkrade Camilla
det är ju blott gatan utföre, nej ingen får följa mig!

Hon satte på sig sin tunna paleta, trykte mössan
på sitt krusiga hår och nickade ännu en gång tili
afsked, men när vännerna upprepade sinä bedyran-
den, att de inte kunde, inte ville låta henne gå, öpp-
nade hon raskt dörren, kilade utför den mörka trap-
pan och försvann, utan att någon kunde hindra henne.

Väl nere på gatan gick hon framåt med hastiga
steg, hon var ingalunda så modig som hon nyss
föregifvit, men vidare och vidare ilade hon förbi
hörn efter hörn, tils hon vek in på en mörk gård,
där man knapt såg handen för ögonen. Rysande
trefvade hon sig fram genom snösörjan i portgången;
allra innerst lyste ett svagt ljussken genom en på-
skrufvad fönsterlucka och där bultade Camillas dar-
rande hand två ojämna slag. En dörr på andra
sidan öppnades slutligen. Han är väl här som
vanligt? frågade hon sakta.

Ja, det förstås.
Säg, att jag väntar på honom

Några ögonblick senare tumlade en manlig gestalt
öfver de låga trappstegen ned tili henne; hon tog
tyst hans arm och hastade med skyndsamma steg
åter ut på gatan: Det är hög tid att du kommer
hem, Wille sade hon, då han tydligen sträfvade
emot hennes ledning klockan är närä ett på
natten.

Han svarade ej och tysta fortsatte de sin van-
dring, hon försiktigt undvikande hvarje hinder, som
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hans omtöcknade blick ej såg. Sålunda hade de
gått mången, mången natt mot hemmet, medan djupa
suckar fylde flickans bröst, då blicken föll på den
förnedrade varelse, som hennes arm stödde. Ack,
denne stapplande förfallne gestalt med sitt plussiga
ansikte och sin slöa blick, som tydligt utvisade, att
han var ett ohjälpligt dryckenskapens offer det
var han, som utgjorde skuggan i stackars Camillas
lif. Det var han, hvars tillvara innebar en daglig
skam och sorg och för hvars skull hon alltid var
så förtegen om sinä hemförhållanden. Hon mindes
icke den dag, då icke brodern gjort henne oro och
bekymmer, icke den tid, då ej hennes börs stått
öppen att hjälpa honom. I forna dagar hade hon
ännu någon gång hyst hopp om honom, det hade
funnits ljusare perioder i hans usla iif, men nu voro
de längesedan förbi, och den eländiga ölkrogen i
granngården var oftast det ställe, där hon fann
honom. Stackars, stackars Camilla!

Nu voro de framme vid sin anspråkslösa bostad.
Camilla hjälpte brodern tili sängs och gick sedän in
i det rum hon kallade sitt. Det var dock afdeladt
med en simpel skärm och innanför den låg en gam-
mal, krumpen kvinna, Camillas nittioåriga farmor

Hon tände lampan och lyste på gummans per-
gamentliknande ansikte, svepte därpå täcket bättre
om henne och jämkade hufvudkudden tillrätta. Far-
mor var länge sedän barn på nytt, kände ej mer
igen henne och förstod ej att med en enda tacksam
blick löna de omsorger, som ägnades henne.
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Camilla stälde lampan på ett litet bord och bör-
jade göra i ordning sin bädd, tv hennes lönevilkor
tilläto henne ej att halla en tjänarinna. Innan hon
gick tili sängs, stod hon länge i mörkret stilla vid
fönstret och blickade upp mot natthimlen, som strå-
lande af tusende, sinom tusende stjärnor höjde sig
öfver hustaken.

Ett oändligt vemod fylde nu som ofta förr hen-
nes själ, då minnef af det förflutna sväfvade förbi
hennes inre syn. Hon tänkte på de gångna åren
med sinä många bekymmer, sinä sträfvanden och för-
sakelser. Hvad ljuspunkterna voro få och lätträknade;
men några, några ljufva drömmar funnos där likväl.
—En kärlekssaga, ack så kort! Alt hade gått så
enkelt och naturligt, just som det skulle gå, som
det gått otaliga andra. Man mötes en gång på lifvets
torg, så är det förbi; den ene vet kanske inte ens
af detta möte, den andra minnes det för alltid
så gjorde Camilla. Han var nu en framstående
man, skulle kanske en dag blifva en af de styrande
i landet, men hon förblef hvad hon värit den obe-
märkta folkskollärarinnan, som alltid skulle vandra
sin väg framåt »a cote du bonheur».

Men genom alla de sorgsna tankarna framlyste
plötsligt minnet af Hildas nyårsgåfva som ett stjärn-
skott i natten. Hennes bok var antagen, hennes tan-
kes barn skulle få pröfva sinä vingar tili flykt. Hon
knäpte ihop händerna och trykte dem mot hjärtat;
hon var ju rik i denna stund, rik midt i sitt armod,
o Gud väre tack och lof.
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Nu hade hon ett mål att lefva för, någonting
att hoppas på. Tårar fylde långsamt hennes klara
ögon och i nattens tystnad ljödo för hennes öron
såsom det nya årets matto, psalmistens löftesrika :

Toge jag morgonrodnadens vingar och
blefve ytterst vid hafvet, så skulle dock din hand
där föra mig och din högra hand halla mig.



sara mamma.

Jy\ är man är ung och har ett varmt hjärta, existera
O?) icke en hei mängd konventionella skrankor.
Under sådana förhållanden hade den vackra klockar-
dottern blifvit den unge magisterns flamma och par
år senare skollärarfru i den lilla kuststaden.

Klockarbostället var närmaste granne tili präst-
gården i T., där magistern i egenskap af prostens
brorson vanligen tillbragte sinä sommarferier. Lilla
Helena Blom var prostinnans gunstling och högra
hand. Hon hade det täckaste unga ansikte man kunde
se, en präktig blond hårfläta och milda blå ögon.
Det var i dem den unge magistern sett alt för djupt.
Den tiden frågade han hvarken efter ståndsskilnad
eller bildningsgrad, ej häller tänkte han på hem-
giften, men när han senare fann, att han fått en
ovanligt duglig och praktisk hustru, gladdes han som
förståndig äkta man, att hon ägde någonting mer
än sinä vackra ögon.

Ja, fru Helena var värkligen, trots sin späda
gestalt, en driftig kvinna. Hon skötte sitt hushåll
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så att det gick som ett urvärk, men hon uträttade
alt så stilla och utan bråk, att ingen anade hvilken
kraft och duglighet gömdes inom hennes anspråkslösa
yttre.

Hon kunde inte göra sig gällande, därför fann
man henne obetydlig och såg oftast förbi henne upp
tili den ståtlige, intelligente mannen; man sade att
han i ungdoms dårskap låtit locka sig tili en för-
bindelse, som icke var honom värdig. En sadan där
olärd, enkel flicka var ju inte någon passande hustru
åt en så bildad man som lektorn.

Skvallret hade mycket att göra med den saken
och slutligen hittade det vägen tili fru Helenas öron.
Hon grät tyst mången bitter tår däröfver; ingen kunde
ju bättre än hon själf kanna hennes underlägsenhet
gent emot honom, som upphöjt henne tili sin maka.
Men hon öfverlämnade sig icke åt någon tröstlös
sorg ali pessimistisk bitterhet var fjärran från
hennes milda sinne och hvarje gång tårarne fingo
orsak att flöda, fattade hon alltid ånyo beslutet att
uppbjuda hela sin förmåga för att kunna fylla den
plats i lifvet, där hon blifvit stäld. En olärd kvinna
kan ju dock vara en god hustru, tänkte hon.

Hon kunde ju inte rå för, att man hemma i
klockargården ofta haft det knapt där funnos
ju så många små munnar som skulle mättas och
att sända älsta dottern, mors hjälpreda, bort i skola
hade aldrig fallit den hederlige klockar Blom i sinnet.
Helena kände ju sinä stycken riktigt galant, både i
katekesen och bibliskan, några bokstäfver kunde hon



27

också skrifva det hade han själf lärt henne, ty
någon folkskola hade ingen då ännu tänkt på där i
trakten. Mor hade undervisat i både väfva och
spinna, brygga och baka; så att lilla Lena hade lär-
dom nog i hans tyeke.

Kara gamla föräldrar hon log med tårar
i ögonen, då hon tänkte på hur förträffligt utbildad
de ansågo henne vara. Ja, för dem dugde hon nog,
men här i staden var det annorlunda, här voro alla
så kunniga och väl uppfostrade. Hon tykte att en-
hvar måste kunna se på henne, att hon var obildad
och hon fruktade att lektorn skulle få blygas för
hennes skull. Det var det allra varsta! Hon rodnade
vid den tanken. Däraf koni det sig att den glada
flickan, som i hemmet muntert kvittrat från morgon
tili kväll under de nya förhållandena blef en liten
tystlåten fru, som gjorde så föga vasen af sig som
möjligt.

Nya kara omsorger bundo henne omsider mest
vid hemmets härd små älsklingar, som hon i
öfversvallande modersömhet fick trycka tili sitt hjärta.
För liten rosenkind i vaggan och för pysen i sinä
första byxor var hon den enda som viste alt och
kunde alt; nu betydde också hon något för någon.

Huru helig och dyrbar föreföll henne icke moders-
värdigheten! Hon böjde sig i tacksam ödmjukhet
inför Honom, som tilldelat henne denna lott och hon
vårdade sinä barn såsom blott den kan göra, hvilken
anser dem vara en gåfva, ett dyrbart lån ur Herrans
hand. I kärlek vakade hon öfver dem dag och natt,
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både i hälsa och sjukdom och hon ledde ömt deras
första stapplande steg in i lifvet, medan hon gaf
dem rika skatter ur sitt varma, barnafromma moders-
hjärta.

Två späda lif hade hon fått gömma i jordens
sköte, två döttrar växte upp i hemmet och åratal
efter dem kom slutligen lille Bruno tili världen.

Hon viste inte hur det var, men sedän döttrarna
blifvit äldre och begynt gå i skola, tykte hon att
de liksom vuxit ifrån henne. Modern förblef ej
numera deras enda förtrogna och vid läxläsningen
hette det ofta: »Inte förstår mamma det här, inte
kan mamma hjälpa oss». Tili fadern gingo de för
att söka råd, eller tili skolkamrater och i hemmet
ljöd deras otåliga: »Det är ju bara mamma»
skärande i moderns öron.

Just vid denna tidpunkt föddes yngste gossen,
som genast blef hela husets älskling. Kanske var
det just den känsiä af öfvergifvenhet, som modern
nyss erfarit, som kom henne att så mycket inner-
ligare sluta sig tili det späda barnet. Här var ju
åter en, som i första rummet behöfde henne.

Bruno var en liten vacker gosse, mörklett med
klara bruna ögon, men med en ytterst ömtålig fysik.
Det fans icke en barnsjukdom, som han lyckades
undgå och under veckor och månader fick modern
stundom sitta vid hans bädd sväfvande mellan hopp
och fruktan; utan tanke på sig själf var hon out-
tröttlig i vårdandet af sin älskling. Hvad den svaga
kvinnan då föreföll stark; när fadern med förtviflan
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i hjärtat stängde dörrarna, för att icke höra gossens
klagan, satt hon lugn och stilla kvar vid bädden,
för att vid hans uppvaknande kunna hälsa honom
med ett småleende.

Ja, hon kunde halla ut, det sågo alla, men få
förstodo, ur hvilken kalla hon ständigt öste nya kraf-
ter. Hvad det ville säga att bedja, att »ropa utur
djupen», det lärde sig modern vid sin sistföddes
sjukläger.

Det blir aldrig kari af den gossen kunde
fadern ibland hopplöst utbrista, men då svarade
modern blidt: Med Guds hjälp skall han ännu
blifva vår ålderdomsglädje.

Barnet genomgick värkligen lyckligt alla sjuk-
domar under de tidigare åren. Snart slet han ut
både koltar och sockor, sköt upp i höjden och fick
rosor och hull på de tärda kinderna.

Min solstråle hviskade modern och strök
ömt håret ur hans vackra panna.

Min stolthet sade fadern han skall gå
framåt och stiga högre än jag någonsin kunnat nå.

Fru Helenas hjärta skälfde tili. Gå framåt,
stiga uppåt. Ja, så skulle nog hennes gosse göra,
men skulle han därunder också förblifva hennes egen
såsom nu? Den tanken vågade hon icke tanka tili slut.

Bruno var ovanligt tidigt utvecklad. Vid fyra års
ålder sökte han redan upp bokstäfver i sin mors
bibel och då han var sex år läste han rent ur den
heliga boken, som hans små händer knapt förmådde
halla. Man kunde icke stäfja hans längtan efter
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skolan och tidigare än de flesta tog han sinä första
fjät på lärdomsstråten.

En fix gosse, ett ovanligt godt hufvud sade
läraren och fadershjärtat svälde af stolthet, men mo-
dern knäpte tyst ihop sinä händer: För högmod
och alt ondt bevare Du honom, o min Gud, bad
hon. Låt honom blott framför alt vara Ditt barn!

Det gladde henne innerligt att hennes gosse fort-
farande kom tili henne med sinä små förtroenden
och barnsliga bekymmer samt att han hälst läste
sinä läxor i hennes sällskap. Med lifligaste intresse
lyssnade hon tili alla hans förståndiga förklaringar,
om saken sedän gälde ett räkneexempel eller en
historisk framställning. Gud ske lof, ännu hade han
icke vuxit ifrån henne!

Så förflöt år efter år. Bruno gick från klass
tili klass alltid som den främste och när han slutade
skolan kom han ut med de bästa betygen förutom
ampla loford af lärarne. Nu skulle han sändas bort
tili ett högre lärovärk, ensam för första gången ut i
världen. Det sved i moderns hjärta, men det som
måste ske borde inte göras tyngre och därför dolde
hon sin smärta, för att icke öka Brunos. Så reste
han ledsagad af hennes böner och i tankarna följde
hon också själf med honom in i det främmande
hemmet. Manne väl någon där gjorde lifvet godt
och varmt för honom följde honom i skolans
salar och bland de många kamraterna?
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Vid tanken på de frestelser, som kunde möta
en oerfaren yngling, uppsteg ofta oro och ångest i
hennes hjärta, men liksom mången gång förr, trö-
stade henne tanken att Gud såg hennes älskling och
ledde hans steg.

När den efterlängtade ferien slutligen var inne
och Bruno åter satte sin fot på hemmets tröskel,
syntes henne återseendet dock icke fullt så gladt,
som hon tänkt sig det. Gossen hade fått hutvudet
fullproppadt med en mängd nya saker, som voro
främmande för henne. Han talade också med äkta
skolpojkssäkerhet om förhållanden, som hon icke
kände tili och af fruktan att anses som en kelgris
blef han kylig mot modern.

Då fadern med belåtenhet talade om hur Bruno
utvecklats under sin frånvara och hur nyttigt det
var för ungdomen att på en tid komma bort från
hemmet, hade fru Helena intet ord tili svar. En
aning sade henne, att detta blott var början tili något,
som hon fruktade att motse, en liten remna, som
skulle vidga sig tils en djup klyfta åtskilde mor och
barn. Tiden utvisade att hon förmodat rätt. För
hvarje gång Bruno återvände hem, såg hon det mer
tydligt och när han en dag stod där med den blanka
lyran i sin hvita mössa, var han henne nastan främ-
mande. Kärleken tili den sistfödde lefde dock under
alt detta lika frisk och djup i hennes hjärta. Hon
tykte att hon icke kunde se tillräckligt på sin gosse,
han var ju så vacker denne smärte, välväxte unge
man. Huru käkt lyfte han icke sin fria panna under
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det mörka håret, huru klara voro ej hans ögon och
öfver den fint formade munnen tecknade sig redan
små gryende mustascher. När han talade klang rft-
sten som rausik; det uttrycksfulla ansiktet vittnade
om den lifslust, som svallade i ynglingens bröst. En
mor måste ju kanna fröjd af att äga en sadan son.
Hon kunde sitta långa stunder och obemärkt lyssna
tili hans samtal med fadern. Hvad han var klok
och kunnig och lärd, hon begrep inte huru alt detta
kunde rymmas i hans unga hufvud.

Ute i staden beundrade man honom och i det
tysta hemmet systrarna voro nyss gifta förde
han in ett nytt friskt lif. Bruno var som en
vårstorm, menade gamla Johanna, trotjänarinnan,
man hörde af honom i hela huset från vinden tili
källaren.

Följande sommar var denna liflighet dock något
dämpad. Han hämtade med sig sin bäste vän, Val-
ter Rydman, som mamma skulle ställa det riktigt
godt för, han hade så fina vanor.

Modern stod tåligt i hettan vid spiseln och la-
gade omeletter tili ungherrarnes sena frukostar och
hon stälde i ordning läckra matsäckar, när de skulle
ut på fiske i skärgården.

Då de voro hemma hade de främmande, eller
också resonnerade de med pappa, som kände sig
smickrad öfver besöket af sonens framstående kam-
rat. Men för modern var Bruno förlorad hela denna
tid. Han hade aldrig mer en stund för henne
det skulle hon tåligt fördragit men hon kände att
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ett nytt främmande element dragit in i hans själ,
något som mer än alt annat vidgade klyftan mellan
dem. Det smärtade henne djupt, när hon hörde ho-
nom tala om kyrka och religion såsom gamla för-
åldrade saker, som leivät ut sin tid och nu måste
vika för den moderna upplysningens fordringar. Hon
hade velat lägga sin hand på dessa djärfva läppar,
men vid första motsägelse från henne hade Bruno
sändt henne en nastan ängslig blick. Han var tydli-
gen rädd, att hans okunniga mor skulle kompromet-
tera sig inför Valter, som var så genialisk och hade
så utpräglade anlag för det satiriska.

Om det värit hans far, som velat uttala en mot-
satt åsikt, då hade det naturligtvis värit en annan
sak; han hade ju dock en omfattande, om än något
förlegad bildning och han uttrykte sig ledigt; men
det var ju bara mamma. Från den dagen stälde
Bruno så tili att moderns närvara blef om möjligt
än mer obemärkt. Han trodde kanske, att hon icke
observerade hans små konstgrepp, men modersblicken
är skarpsynt och hon märkte att sonen blygdes öfver
henne.

Ofta kunde hon där ute bland sinä pannor och
kastruller sucka så tungt, som om en blyvikt legat
på hennes hjärta. Hon tykte icke om unge Bydman,
kring de tunna läpparna hade han ett hårdt drag,
som från början misshagat henne. Hon kunde nog
förstå att han var begåfvad och att han var en artig
sällskapsmänniska, men hon plågades dock af att
just han skulle vara Brunos bäste vän. Denne man

3
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utöfvade helt visst icke något godt inflytande, tänkte
hon. Den säkra öfverlägsenhet, hvarmed han bemötte
motsatta öfvertygelser, tyktes icke häller tilltala Bruno.

De båda ungherrarne voro emellertid hela som-
maren stadens lejon och damernas förklarade gunst-
lingar. Aldrig hade Brunos panna lyfts högre i lugn
själfmedvetenhet att vara egenkär kom ej i fråga,
det var ju lumpet men att kanna sitt värde som
människa, det tillkom hvarje tänkande man.

Bektorns sjuttonåriga Elsa var hans utkorade
dam på alla danser och den täcka flickan hade nog
inte häller ögon för någon annan. Modern talade
en gång allvarligt med Bruno därom, men då skrat-
tade han öppet och fann det löjligt att någon kunde
taga en liten kurtis på allvar. Elsa var en liten
sentimental gås, men tillräckligt nätt för att behaga
under en sommarsejour i Kråkvinkel.

Således bara en lek, stackars lilla Elsa.
Fru Helena var olärd, men i fråga om heder och
trohet hade hon en ytterst fin känsiä.

Kara mamma! Bruno såg ringaktande
ned på modern alldeles som om han menat: Tror
du inte att en ung man som lefvat med i världen,
har mera erfarenhet än du? Modern vände sig
tyst bort, hon ville ej svara.

Tili julen kom Bruno inte hem och följande
sommar företog han med Valter en utrikes resa;
de hade båda ägnat sig åt naturvetenskaperna och
ämnade göra studier utomlands. Först på hösten
uppehöll Bruno sig en kortare tid i fädernehemmet.
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Han hade magrat, var nervös och ytterligt retlig.
Valter, som var förmögen, hade stannat kvar vid
ett tyskt universitet; det var lyckligt att vara rik,
den obemedlade däremot hade en hård kamp att
utstå för existensen. Hvad var väl lifvet i det
hela? Ett materiens arbete på sin egen upplös-
ning, alldeles ingenting annat. Och för sådant skulle
man slafva! Så resonnerade han med dystra mellan-
skof af envis tystnad. Sin bana hade han nu be-
slutat afbryta, den gaf inte nog tidigt bröd och det
var ju bröd man måste hafva för att uppehålla sin
usla tillvara.

Modern blef allvarsamt bekymrad och fruktade
för hans hälsa, men fadern lugnade henne med att
sådana tider af hopplöshet förekommo i hvarje mans
lif; blott Bruno riktigt fått tag på sitt arbete skulle
alt blifva bra. Hon skakade misstroget sitt hufvud,
där redan många silfverstrån blandade sig i det tunna
håret. Hon såg djupare, hon kände att hennes gosse
led, utan att hon kunde hjälpa honom och så tog
hon som förr sin tillflykt tili bönen.

Bruno dröjde denna gång inte länge i hemmet.
Det föreföll som om en inre oro drifvit honom att
ständigt söka ombyte och förströelse och i småstaden
var det ju så dödt! Sällskapslifvet liknade en stilla-
stående sjö, det var kälkborgerligt icke ens en
enda näpen flicka fans, sedän Elsa hittat på att gifta
bort sig med en af sin fars förmögna affärsvänner.
Fru Helena talade aldrig om hennes bleka ansikte,
som var hvitare än brudslöjan, då hon stod inför
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altaret där hade Bruno alt en skuld att afbedja,
men det tyktes han icke tanka på.

Snart var han åter borta och han hade icke ens
lofvat komma tillbaka tili jul, det fans således intet
hopp att lefva på under den mörka hösten. Men
lifvet gick sin jämna gång ändå. Fru Helena var ej
den som klagade och i ett träget arbete fann hon
sysselsättning för både tid och tankar; hon var alt
ännu en värksam kvinna, ehuru det föreföll som om
hennes späda gestalt förtunnats och krumpit ihop
med åren. Af den täcka ungdomsfriska klockar-
dottern fans endast de milda blå ögonen kvar.

Midvintern var inne, en sträng vinter med höga
drifvor och bistra nordanstormar. Bruno skref inte
ofta, men en dag kom där ett bref, som nastan
bragte moderns hjärta att stanna. Det var han själf
som börjat brefvet, men tili slut hade en annan hand
bifogat: Er son är sjuk; i egenskap af hans lä-
kare anser jag mig böra underrätta hans föräldrar
om att tillståndet är oroande.

Sjuk det ordet Ijöd om och om i mo-
derns öron.

Jag måste genast resa tili honom, sade
fadern.

Du med din sjuka fot! Nej, det är jag som
skall fara svarade hustrun lugnt.

Lektorn såg förundrad på henne, han tykte att
den lilla kvinnan växte inför hans blick.
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Skulle du ensam resa den långa vägen tili
hufvudstaden? mumlade han du som är så
oerfaren som ett barn och aldrig värit utom hemmet.
Tänk på den långa vägen, yrsnön och vinterkölden!

Åh, det skall nog gå bra för mig sade
hon med ett svagt leende; hon var helt trygg. Ack,
han viste ju icke att en mor kan utstå alt för sitt
barn! Lektorn var värkligen för tillfället bunden
vid sin hvilstol af den envisa gikten och en resa
skulle antagligen under sådana förhållanden stått
honom dyrt, men likväl var det honom nastan omöj-
ligt att tanka sig hustrun på färd ut i världen allena.
Hennes beslut stod emellertid fast och sedän hon
anförtrott lektorn och huset i gamla Johannas vård,
steg hon raskt i släden för att genom natt och dag
i köld och oväder färdas den långa vägen tili när-
maste järnvägsstation.

Den lilla anspråkslösa frun i sin gammalmodiga
kappa tog sig något besynnerlig ut, där hon bland
de moderna resenärerna satt trykt tätt intill väggen
och bemödade sig om att taga så litet rum som
möjligt. Resan tyktes henne ändlöst lång; hon räk-
nade timmarne som ännu skilde henne från Bruno.

Slutligen var hon dock framme. Hennes granne
i kupen skaffade henne en hyrkusk och så bar det
af genom den stora stadens ännu rikt upplysta gator
tili sonens bostad.

Hennes händer darrade, när hon tog fram pen-
gar för att betala åkaren och hon måste stanna
ett ögonblick i den praktfulla vestibulen i det stora
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stenhuset, innan hon förmådde stiga uppför de många
trapporna. När hon ändtligen stod framför den rätta
dörren i korridoren, klappade hennes hjärta hörbart.

Hon knackade på, först sakta, sedän hårdare,
nu rörde sig någon där inne, regeln drogs ifrån och
i dörren visade sig en snygt klädd äldre kvinna.

Godafton hälsade hon höfligt och tillade
genast är det magisterns mamma?

Modern nickade. Nå, var då så god och
stig in! Fru Helena försökte tvinga sinä torra
läppar tili en fråga, men intet ljud gick öfver dem
och en konvulsivisk darrning skakade plötsligt hela
hennes gestalt.

Frun ska' inte vara så förskräkt, sade
den godlynta städerskan doktorn var just här
och sade att vi ska' hoppas det bästa!

Gud väre lof nu kunde hon andas ut,
hon tog madamens grofva hand och trykte den
hjärtligt. När man rest en sadan lång väg tili
sin ende sons sjukbädd, ser madam, och hela tiden
värit i ovisshet om så

Ja, ja, det förstås madam Rask tog vän-
ligt kappa och hufva af den lilla darrande frun
och förde henne sedän in i ett halfmörkt skrifrum,
därifrån dörren tili sängkammarn stod öppen. Gum-
man gick dit in och modern hörde henne säga:
Vi ha fått rart främmande i kväll ska' magistern
veta,

Hvad skulle Bruno svara? Hon lyssnade andlöst.
Är det min far? frågade han.
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Nej, icke är det han! Ack, skulle det
nu komma det förskräckliga, som hon så ofta bäfvat
för bara mamma! Hon böjde sig framåt och
hvarje förnimmelse koncentrerade sig i hörseln.

Säg fort ifrån madam ljöd hans brutna
brådskande stämma är det —? Hon kunde
ej längre stanna, hon ilade öfver golfvet rakt in i
sjukrummet: Bruno, min älskling! Det är jag
stammade hennes bleka läppar.

Mamma mamma! Hvilket jublande ton-
fall alldeles som i forna dagar, då han kom hem
från skolan. Mamma! han sträkte sinä matta
armar mot henne och där låg hon redan på knä
invid bädden, hviskade tusen ömma ord i hans öra.

Madam Rask hade helt grannlaga gått ut i tam-
buren. När hon åter kom in, satt modern på säng-
kanten med Brunos händer i sinä och bådas ansikten
strålade af sällhet. Naturligtvis skulle hon bo där,
någon sjuksköterska behöfdes icke häller mer, när
hon hade kömmit; madam Rask skulle blott vara
god och lägga fram en kudde på soffan, så kunde
hon hvila där. Ingen människa i världen kunde
hafva mindre anspråk på bekvämlighet än Bru-
nos mor.

Hvad brydde hon sig om alt annat i världen,
när hon fått tillbaka sin gosses kärlek. Då hon
under den stilla natten vakade vid hans bädd, tykte
hon att hennes hjärta ville sprängas af lycka. Men
hon skulle nog icke nu dö af glädje, ty hon hade
ju en mission att uppfylla att vårda Bruno.
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Han var mycket svag, efter att hafva genomgått
en febersjukdom, dessutom var hans nervsystem se-
dän lång tid tillbaka förstördt och nu skulle han
framföralt hafva stillhet och ro omkring sig. Tyst
och fridfullt var det i sjukrummet, men Brunos sinne
plågades ofta af oro. Modern såg det genast:

Det är något, som trycker dig sade hon
en dag tala om det för mig, så blir du bättre
tili mods.

Hon strök med handen öfver hans panna såsom
hon gjort, då han ännu var liten gosse. Det kom
öfver honom en så outsäglig längtan att alldeles som
förr smyga sig intill henne och tala om alla sinä
sorger ack, barnasorger då, men nu sådana mörka,
stygga saker, synder och dårskaper.

Mamma, älskade mamma, luta ditt öra tätt
tili minä läppar och låt mig lägga minä armar kring
din hals, som då jag ännu var din lille oskyldige
Bruno. Så ja, nu är det godt, det finnes ingen, ingen
på hela jorden, för hvilken jag kunde öppna mitt
hjärta, utom för dig!

Modern slöt honom intill sig, hon kände sig
så stark i denna stund, hon kunde nog bära hans
sorger och intet ord, ej ens en blick af förebråelse
eller bestörtning, mötte den långa bikten från sonens
läppar. Hon viste icke, om han någonsin skulle
blifva frisk det låg i Herrans hand men hon
kände att denna stund var djupt betydelsefull för
honom och i hennes hjärta lyste hoppets klara
stjärna. Lif och död väre dig anbefalda, o Gud
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hviskade bon drag honom blott åter tili Dig,
att han måtte förblifva Ditt barn för evigt!

Så bidade hon i stilla förtröstan tils Brunos
unga krafter besegrade dödens makt och han ännu
en gång stod upp för att återtaga sin plats i ledet
på jordens stora stridsplats. Men han var icke samme
käcke och säkre krigare som förr, han som tyktes
kunna trotsa en värld i sin ungdomliga stolthet
nej, nu låg ett drag af djupt allvar öfver den vackra
pannan och kring munnen ett yttryck af manlig fast-
het, som icke funnits där förut.

Moderns ögon fyldes ofta af tårar, då hon nu
betraktade honom, men det var glädjetårar och när
han så kom och slog armen om henne och sade
att han aldrig, aldrig skulle förlåta sig själf att han
någonsin försummat henne, att han var stolt och
lycklig öfver att äga en sadan moder, då viste hon
att hennes hjärta aldrig mer skulle såras för hans
skull, att hon aldrig mer skulle få höra de där orden

hara mamma.

Har du någon solig dag på hufvudstadens gator
mött en ståtlig man ledande en liten hopkrumpen
gumma? Det är just Bruno och hans mor. Han
är en högt stående ämbetsman, han har en älskvärd
hustru och blomstrande barn, men ingen på jorden
är för honom dyrbarare än den lilla bräckliga gestal-
ten, som i sin enkla dräkt intager hedersplatsen
i hans hem.
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Farmor har det vackraste rummet och den
mjukaste stolen i hela huset, alla täfla om att bära
henne på händerna, hon är deras tankars tanke och
tili gengäld för denna kärlek har hon sitt blida
leende. I det leendet, ligger det redan som ett åter-
sken från förklaringens värld, där gamla farmor snart
skall vara hemma.



@ulnade Blad
M] pteckning på hvad som blifvit utgifvit för min

kara dotterdotter Hedvig Sofias behof och för-
nödenhet: Stockholm Januari 1748.»

Mer än ett århundrade har svunnit hän sedän
en kraftig kvinnohand nedskrifvit dessa rader på det
gulnade papper, som nu ligger framför mig ett
gammalt dokument från en finsk adelsfamiljs arkiv.
Nedanför följer i noggrann ordningsföljd de ofvan-
nämda utgifterna månad efter månad, hvilka på sitt
enkla affärsmessiga sätt berätta en hei historia från
flydda tiders lif; dokumentet är undertecknadt
»Brita von W.»

Denna fru Brita måtte värit en ordningsmänniska
af första rang, det kan ej betviflas; icke minsta
småsak är utelämnad, ej ens en aln rödt och hvitt
band tili 14 skilling.

Hennes dotter har värit gift i Finland, men
aflidit i unga år, svärsonen är nu äfven död och
dotterdottern Hedvig Sofia af förmyndarne öfverläm-



44

nad i mormoderns vård. Fru Brita är bosatt i
Stockholm, denna stad, med hvilken vårt land oak-
tadt tidens usla kommunikationer stod i liflig för-
bindelse.

Det var där de unga adelsfröknarna från Fin-
land ännu under långt senare år fingo sin utbild-
ning och där de infördes i stora världens sällskapslif.

Att detta sistnämda särskildt gälde för fröken
Hedvig Sofia se vi af uppgiften på första sidan i
räkenskapsboken, »man hade tagit en hyrvagn på
två dagar för visiter». Fru Brita höll tydligen så-
som enkä inga hästar i staden. 1 februari hade vår
fröken två gånger »en som klädde hennes hufvud»
och dennas arfvode 6 daler visar att den tidens hår-
konstnärer redan förstodo att taga för sig.

I mars måste hon låta reparera sin solfjäder,
så flitigt hade den blifvit använd under vinterns
lustbarheter. »Fyrtio aln hvit poudisan, tjugutvå
dito carmosin, femton aln spetsar och en styfkjortel
af fiskben med lärft uppå» torde ock få räknas tili
vinterns toilettutgifter, liksom »3 par klippingshand-
skar, 2 par hvita handskar och 1 par couleur de rose
silkesstrumpor».

Ända in i april behöfde ännu »coiffeur» anlitas
och hyrvagn anskaffas, hvaraf man kan sluta att
det värit en lång säsong den vintern i Stockholm
under gamle kung Fredriks tid. Slutet på fröjden
blef emellertid förkylning och en lång apotekarräk-
ning på 21 daler, ett sorgligt slut på första vintern
i stora världen.



45

Man må dock icke tro, att fröken Hedvig Sofia
uteslutande roade sig. Nej, fru Brita som var ett
så respektabelt fruntimmer, såg nog tili att hennes
skyddsling icke för sinä nöjen försummade de sys-
selsättningar, som vid denna tid anstodo en ung
dam af »la haute volee». Hon sydde i båge och bro-
derade märkdukar. Silke, både »hvitt och grönt»
och »i allehanda färger», finnes upptaget flerstädes
i förteckningen, vittnande om att flit och fingerfär-
dighet i då brukliga handarbeten icke saknades.

Den förståndiga mormor von W. börjar emeller-
tid tanka på dotterdotterns utstyrsel, som vara old-
mödrar aldrig funno för tidigt upptagen på dagord-
ningen. Hon låter köpa »fint Hollands hus-lärft,
16 aln tätt bomullslärft och 18 aln vanligt Hollands-
lärft för 283 d. 16 skilling», så alldeles barskrapad
skulle unga fröken icke sätta bo. Vid denna tid
sys också tio stycken fina lintyg, garnerade med
trimming för 6 d. 27 sk.; arbetslönen steg tili 56 d.
och »tili tråd och 15 aln fina linband» åtgingo in
summa 6 d. och några skillingar.

Antagligt är, att vår fröken icke saknade friare,
men valet af den tillkommande maken synes icke
utfallit särdeles lyckligt, åtminstone icke i ekonomiskt
hänseende. »Min kare dotter-måg» som fru Brita
skrifver »högvälborne Bosenhane» måste finna sig uti
att paktum uppsättes emellan makarne vid äkten-
skapets ingående i augusti 1748; och kontant be-
kommer han samtidigt 800 daler, antagligen någon
ungkarlsskuld som kräfde likvid. Bemälte herre
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synes icke häller dessa år ända tili 1750, då han
af hustruns arf bekom 300 daler för sin öfverjäg-
mästar beställning, haft någon annan befattning än
att ledsaga sin hustru på baler och uppvaktningar.

Angående brölloppet får man tämligen spar-
samma upplysningar, det bekostades tydligen af fru
Brita själf och några utgifter därför finnas således
icke upptagna i räkenskaperna. Antagligt är att
omnämda »25 1/i aln brokot triumfant med blå bot-
ten, hvita silkesstrumpor, en solfjäder och 1 par
couleur de rose taftsvantar» hafva någonting att skaffa
med ofvannämda festlighet *).

Det unga paret synes fortfarande vara bosatta
hos sin kara mormoder, som emellertid sörjer väl
för dem på alt sätt. Hon möblerar »deras kam-
mare» med »2 st. fauteuiller och 6 st. karmstolar
med lösa säten, beklädda med gul damast». Sängen,
från sängmakar Hultman, har omhängen af samma
tyg, prydda med snören från snörmakar Lilia. En
spegel med förgyld ram anskaffas äfven och då där-
till kommer hvad fru friherrinnan haft såsom jung-
fru »ett laquert spelbord, 8 st bordmattor, en natt-
duksspegel med valnötram» etc. så torde de nygifta
haft det rätt elegant.

Den unga frun fortsätter efter brölloppet med
ifver sitt vanliga sällskapslif. Fru Ehn, coiffeusen,
får oupphörligt »kläda henne i håret» och hyrvagnar

*) Kyrkoherden Tollstadius, brudens skriftfader, förrät-
tade antagligen vigselakten.
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betalas för Rosenhane, som beledsagar henne »på
Riddaredagen och dagen therefter på visiter», bl. a.
på kondoleansbesök efter generalskan Koskull
möjligen den sköna Marianas farmor.

Man roar sig sålunda på bästa vis och fördrif-
ver tiden med hvarjehanda festligheter. Men i ja-
nuari 1750 inträffar en viss glad tilldragelse, som
föranleder ett djupt grepp i unga friherrinnans kassa
enligt hvad förteckningen utvisar. För apoteksvaror
tyckes man haft en synnerlig förkärlek, ty räkningen
N:o 53 upptager för siika saker 30 d. 23 sk. »för
min kara dotterdotter» och »nykomlingen Edla Brita.»

Ammans städjande och diverse utgifter för denna
viktiga person, såsom »en liten skål» och »en syd-
der mössa», finnas äfven angifna samt att hon för-
sta månaden behöfde en åderlåtning, för sin hälsas
skull, något som i hufvudstaden icke kunde erhållas
under 24 sk.

I april uppköpes fyra aln nanking tili Edla Bri-
tas första koit, »fyra aln cattun tili täcke» och »fint
lärft åt liilan til särkar». I november får hon sinä
första läderskor, men dem hinner lilla Edla Brita
icke mycket slita på, ty redan nasta månad tillslutas
hennes barnaögon för alltid, samtidigt som hennes
syster Charlotta Maria kommer tili världen.

Den 14 december firades kristning med både
vin och konfekt; man tog hos sockerbagar Valling
sötsaker för 33 d. och »klåckaren och hans son som
passade upp vid barnsölet» bekommo tillsammans
4. d. 16 sk.
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Naturligtvis skulle den förstfödda få en hederlig
begrafning, kostnaderna därför stego tili 36 d. 2 sk.
och högtidligheten ägde rum den 31 på själfva ny-
årsaftonen.

Sorgligt nog tyckes lilla Charlotta Maria värit
en liten svag stackare, hon sjuknade redan i januari
1751. Lifmedicus doktor Ackrell besökte henne flere
gånger, men endast åtta veckor stannade den lilla i
sitt jordiska hem.

Därpå antecknar fru Brita säkert med darrande
hand utgiften för »band tili en mössa», som helt
visst täkt Charlotta Marias oskyldiga hufvud i hen-
nes sista bädd.

Det kändes nogsamt tungt för den gamla att
fästa dessa sorgliga anteckningar på pappret, men
kanske tröstade hon sig, förståndig och ekonomisk
som hon var, med att hennes »kare dotter-måg»
alt fortfarande var en tämligen klen familjeförsörjare.

Hon fick sorja för hans kostym, »silkesstrum-
por och en näsduk för Rosenhane» finnas antecknade,
hon köpte honom tobak och den 5 jan. stack hon
en sedel i hans hand. En annan gång nödgas hon
utlösa en silfverdosa, som bemälte herre pantsatt i
sin ständiga penningknipa.

Sorgeåret efter de små bortgångna tyckes hafva
förlupit högst stilla, men i november repade sig fri-
herrinnan Hedvig Sofia och återgick tili sällskaps-
lifvet, som vid den tiden torde värit särdeles om-
växlande och gladt på grund af den då förestående
kröningshögtidligheten.
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Gamle kung Fredrik hade nämligen slutat sinä
dagar och Adolf Fredrik med sin snillrika gemål
bestigit Sveriges tron. Hvem ville väl försaka en
sadan festlighet som deras kröning, om man blott
hade minsta utsikt att få vara med allra minst
en liten täck och glad friherrinna. Därför köper
hon sig »9 aln bleumerante band til garnityr, ett par
handskar, pouder och blå och hvita blommor». Ma-
dam Blom, en ny stjärna bland hårkonstnärerna,
klädde hennes hufvud och så bar det af i hyrvagn,
tili kröningen, med eller utan den högvälborne Rosen-
hane förmäla anteckningarna ej.

Möjligen är det vid denna tid målaren Pache
får i uppdrag att »göra hennes contrefait». Antag-
ligen har hon förevigats i den »gröna siden robe,
garnerad med grön piquerad taft», som finnes upp-
tecknad, coiffeur klädde hennes hår och hyrvagn
anlitades flere gånger för sittningarna hos den namn-
kunnige artisten. Färdig med ram kostade taflan
73 d., men man måste göra denna uppoffring för
att följa tidens sed. Skada blott att denna säkert
väl utförda bild af den lefnadslustiga unga frun
icke finnes förvarad bland öfriga porträtt inom släk-
ten. Antagligen har det gått i arf inom hennes fa-
milj på mödernet och sålunda kvarstannat i Sverige.
Om ej rost, mal eller eld harjat de fagra dragen,
pryder bilden ännu sin plats i något galleri af
familjeporträtter från den tiden.

Af baron Rosenhane finnes ett ganska prydligt
konterfej i enkel guldram, visande en man i den

4
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tidigare medelåldern med fina drag och lätt pudradt
hår. Ett något slapt drag kring munnen och de grå-
blå ögonens irrande blick beteckna det hos honom
mest karaktäristiska, som fru Britas anteckningar
låtit förstå. Bilden är kvar, realiteten längesedan
stoft bland stoft i familjegrafvens dunkel.

»Ett par bruna läderskor och dito röda Reg-
garnsstrumpor, silfver skospännen och armknappar
samt Hermelinsbräm på en sammetskappa tili 180
d.» äro de sista utgifter, som finnas antecknade af
fru Brita, men ett annat dokument innehåller föl-
jande rader af samma hand:

»För mat, husrum, ljus och ved för min dotter-
dotter, dotter-måg samt theras dräng och piga, ifrån
1748 tili Julii 1751 å 1,800 d. om åhret, belöper
sig til 5,850 d. Och ehuru väl jag af kärlek och
ömhet för min kara dotter-dotter och måg, vore ali-
deles villig att them en sadan summa oberäknad,
tillåta mig dock minä under ett långvarigt enkiestånd
ganska mycket försvagade vilkor icke utan drygaste
kiänning sådant utgjöra. I anseende hvartill iag ut-
satt en så lindrig summa hvilken en nogare efter-
tanke väl finner föga kunna svara emot thet som
jag vid en sadan hushållning af mitt eget emellansatt.

Stockholm then 1 Junii 1753.
Brita von W ling.»

I juli 1751 torde således Hedvig Sofia ändtligen
med sin baron dragit bort från mormoderns hus
för att bosätta sig antagligen i landsorten och säkert
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var det med saknad hon skildes från sitt glada
stockholmslif och sinä sorgfria dagar hos fru Brita,
för att börja utöfva sinä nya plikter som värdinna
i eget hem.

Här svinna hennes spår in i det förflutnas mör
ker och de gulnade bladen berätta intet mer ur hen-
nes lefnadssaga.

Tili uppbyggelse för dem som möjligen hysa
intresse för forna dagars bruk och förhållanden, må
här följa en gammal nota från samma arkiv daterad
anno 1709, således betydligt längre tillbaka i tiden.
Den härstammar från en faster tili den i ofvan-
stående anteckningar omtalade Hedvig Sofia.

»Förteckning uppå det som iag för mig upkiöpt
och utlagt, då iag var jungfru, hvilket iag ändå nöd-
vändigt hafva bort fast än iag eij blifvit gift och
fördenskull eij som hemgift oss påföras böhr.

Anno 1709. D. 12 Januarij.
Koppni.

Ett par snöhvitta skor 6. 18.
Femb lod bleumerant silke 7. 16.
tre lods blå trå 18.
Ett qvintin silfver 1. 16.
tre aln svarta ban å 8 24.
Et lod hvitt trå 1. 28.
En silkes näseduuk 5. 28.
gurckmeija 4.
Ått en som sömade för mig 6.



52

Koppm,
En svart och vit solfieder 5,
4 aln svart moer som fattades til escherpet

och hufvan som salig Pappa gaf mig
å 7 sk 28

En flaska ungerskt watn 30.
6 ai röda ban å 5 d. ai 7. 16.
en swart lifgiördel 1. 28.
til en Jungfru som satte up min mössa 5. 20.
til en Jungfru som syde för mig .... 7. 16.
vit garn, trå och sömnålar 30.
3 lod röt silke och et lod wit 6
renhår och guul trå 1. 25.
för en svart florshufva 2. 28.
blå trå och drickspengar i Kungens trägård 18.
ett bref knappnålar 5.
gurkmeija och alun 14.
för confekt och en Boteil Björklake

... 4. 20.
tvål 15.
2 alnar svarta ban . 18.
puder och orangevatn samt annat småt . 2. 27.
skredar geselen drickspengar 3. 24.
Drickspengar åt drengarne 22. 16.

J. M. A.»

Tankfull hvilar blicken på de gulnade bladen
där hänsofnas, längesedan multnade fingrar nedskrif-
vit orden. Bokstäfverna ligga bleknade på pappret
och lika som döda, men de ha dock kallat slum-
rande gestalter tili lif, för några flyktande ögonblick.
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Det skrifna ordet bör därför äfven om det gäller
obetydligare saker, hänsynsfullt bevaras för koni
mande generationer såsom minnen från det för-
flutnas värld.



Kn sysfcr.

§en första tydliga erinran mitt minne äger, utgöres
af en grå leråker och en grumlig å med slut-

tande stränder, där jag kröp omkring med mitt met-
spö. Min mors torftiga hem låg alldeles i närheten
och ,därför blef åstranden min käraste lekplats, där
jag tillbragte dagen utan någon kamrat, men likväl
som ett lyckligt barn. Jag tror att min mor var
glad att jag icke längtade efter andra gossar och
deras bullrande lekar, ty hon var själf en stilla,
fridsam kvinna. Då min far dog, var hon ännu
ganska ung, sedän dess hade hon tillbragt sitt lif
inom samma socken, där hennes make värkat och
där man ännu kände deltagande för en omtykt själa-
herdes fattiga enkä och faderlösa barn. Hvart skulle
hon också vändt sig, ensam som hon var i världen;
här kunde hon lefva i stillhet och med sitt arbete
bidraga tili vårt underhåll. Hon var ständigt syssel-
satt och alltid glad på sitt eget tysta sätt och jag
tror mig aldrig hafva känt någon, som önskat och
begärt mindre af lifvet än min moder.
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Min första bokliga kunskap erhöll jag naturligt-
vis af henne, men huruvida jag sknlle komma att
fortsätta raina studier, det stod i vida fältet, icke
häller tänkte jag mycket därpå och så förflöt tiden,
tils vid mitt tionde år en omkastning i hela vårt lif
inträffade. Jag hade någon gång hört min mor tala
om öfverste Leopold såsom en aflägsen släkting tili
henne, men huru han nu kom att uppsöka oss i vår
nndangömda vrå, vet jag sannerligen icke; blott det
känner jag, att han inom kort bjöd min mor sin
hand. Han var enkling och hade en enda dotter;
aldrig kunde hans vai fallit på en hustru, som bättre
än min mor värit i stånd att fylla en styfmoders plats.
De blefvo vigda i vår gamla kyrka och sedän foro
vi under några kuina grå höstdagar tili det nya
hemmet, en stor, präktig landtegendom. Allting var
nytt och gladt för mig, men jag såg att mamma i
tysthet fälde några tårar, när hon steg öfver tröskeln
tili vårt forna fattiga men fridfulla lilla hem.

En alle af gamla trän ledde upp tili det ståtliga
gulmålade karaktärshuset på Björkvik och anblicken
af tända ljus och flammande eldbrasor var ovilkor-
ligen mer än välkommen efter en lång resa i dugg-
regn. Jag skall aldrig glömma huru inbjudande den
gamla matsalen syntes mig, där jag fick varma mig
framför elden och undfägnades med stekta äppel af
hushållerskan; och här, just på detta ställe, såg jag
Minnie första gången! Min mor förde henne tili mig,
lade hennes hand i min och sade: Se här Rolf,
detta är din lilla syster. I detsamma smögo sig
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två små armar kring min hals, ett mörkt lockhufvud,
lutade sig mot min axel och ett par bruna sammets-
lika ögon sågo ömt upp tili mig. Så glad jag är
öfver att ha en bror, hviskade hon; sedän satte
vi oss båda på den låga pallen i kakelugnshörnet
för att språka och voro snart de bästa vänner i
världen, min lilla syster och jag.

Jag tror att mitt iynne, ja kanske hela min
karaktär, vid denna tid undergick en genomgripande
förändring, tv från att hafva värit en rädd och pjun-
kig pojke, blef jag nu Minnies oförskräkte beskyddare,
som aldrig tillät sig att hysa en barnslig fruktan för
ondsinta hundar, ystra hästar eller annat dylikt.

Hon var så snäll, den lilla flickan, att jag alltid
fann ett nöje i att leka med henne och att lyssna
tili de fantastiska sagor, på hvilka hennes inbillning
var så rik. Då jag på min välvillige styffaders an-
ordning skickades tili skolan, var det under bittra
tårar jag tog afsked af Minnie. Det glada kamrat-
lifvet där borta muntrade dock snart upp mitt sinne
och när jag vid första terminens slut återvände tili
hemmet, kände jag det tili och med nedsättande att
hafva en flicka tili lekkamrat; men sedän jag åter-
sett Minnie och hon berättat mig, huru glad hon var
öfver min hemkomst, glömde jag alldeles min blygsel
öfver att tycka om att leka med en flicka.

Minä första ferier inföllo jultiden och jag mins
ännu att det var klingande godt slädföre, då jag kom
hem. Jag har aldrig sett trefligare rum än dem på
Björkvik. Där finnas höga ekpanelningar kring väg-
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garna, målade tak och högst egendomliga, vackra
kakelugnar. Matsalen med sinä mörkröda gardiner
för de något djupa fönstren var husets hvardagsrum
och där stod nu min mors länstol med det lilla bor-
det framföre, där man alltid såg nyckelkorgen och
hennes arbete.

En liten pall tätt invid var Minnies vanliga plats
och då öfversten kom in, satte han sig bekvämt i
ena hörnet af den gammalmodiga, breda mahogny-
soffan.

Öfverste Leopold, min mors andre man, hade
ett rödt, godmodigt ansikte, gråsprängdt hår och en
muskulös kroppsbyggnad. Han var den mest väl-
villige gamle jätte man kunde påträffa, särskildt
äfven mot mig, som tili och med blef ihågkommen
i hans testamente. Han hyste den djupaste aktning
för sin hustru och betraktade Minnie som ett högre
vasen; med ett ord, min styffader var en kärnkarl
af gamla stammen och hans minne håller jag i största
vördnad, ehuru hans personlighet säilän torde fram-
träda på dessa blad.

Min nya syster var vid denna tidpunkt en liten
dam på åtta år, en späd varelse med mörk, men
klar hy, mycket stora mörka ögon och en obeskrifligt
älflik gestalt. Hon kunde aldrig röra sig klumpigt
eller otympligt och hon höll sig ofta så stilla, att
man glömde att hon fans i rummet.

Jag var då föga road af minä böcker, men
Minnie däremot en riktig läsvurm; minä älsklings-
nöjen bestodo i att bygga snöfästningar och skrinna
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backe och min lilla systers mod fick utstå månget
hårdt prof, när jag nödvändigt ville tvinga henne att
deltaga i dessa lekar. En gång det var just under
denna julhälg skrunno vi jämmerligen omkull.
Jag stötte mig icke det minsta, men Minnies fina
panna hade en bred skråma. Jag kan ännu se
henne, där hon stod i sin lilla blå kapott, darrande
af både köld och smärta, men likväl försäkrande mig
att hon icke »stött sig nastan als.» Hon ville icke
erkänna för min mor att det var mitt fel att hon
skadat sig och led med fullkomligt lngn svedan, som
såret förorsakade. Tyvärr hade jag glömt att vara
försiktig vid vara lekar, långt innan ärret af den
lilla skråman grott igen. Hon var det lättaste barn
att uppfostra, sade min mor; aldrig glömde hon hvad
man tillsagt henne, kunde alltid sinä läxor och var
i alla afseenden ett riktigt litet mönster tili flicka.
Minnies far kunde icke fördraga den tanken, att sätta
henne i någon skola, altså blef min mor hennes lära-
rinna, tili ömsesidigt nöje; ty dessa två, moder och
dotter, hade längesedan med innerlig kärlek slutit
sig tili hvarandra, det rådde ständigt en tyst sympati
mellan dem.

Jag kan icke skryta med, att minä studier under
de första skolåren gingo synnerligen väl, något dumt
streck begick jag icke, men betygen voro i alla fali
ingalunda lysande. Stackars mamma, det bedröfvade
henne att hafva en så håglös gosse och Minnie led
af att höra den minsta förebråelse öfver min lätja.
För att något taga igen det försummade, var det
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min mors bestämda önskan att jag skulle läsa under
somrarna, men ack, huru svårt föll sig icke detta.
Björkvik var så förtjusande vackert med sinä svala
skogsdungar, sin trägård och den vackra blå fjärden,
som låg alldeles nedanför gården. Dagligen rodde
jag omkring där i en liten målad båt, eller ock satt
jag vid stranden och metade; med alt detta var det
mycket ledsamt att förena den tråkiga läxläsningen.
Under dessa brydsamma förhållanden åtog sig Minnie,
alltid plikttrogen, att blifva mitt personifierade samvete.

Huru mången solig sommardag satt hon icke
inne i mitt något mörka rum, försökte att hjälpa
mig med läsningen, förhörde minä läxor och var så
tålmodig och trägen, huru lockande vädret än såg
ut. Ofta då jag var starkt frästad att kasta boken
i golfvet, kände jag hennes lilla hand lätt men fast
lagd på min arm, och de bruna ögonen blickade
allvarligt in i mitt ansikte; mera behöfdes icke, hon
hade en sadan makt öfver mig på sitt stilla sätt. Också
hennes bref tili mig under terminen innehöllo för-
maningar tili flit, i samma milda stil; hvilka älskliga
små bref, jag har ännu några i behåll, de kommo
inneslutna uti min mors; så prydliga och ordentliga,
sannskyldiga spegelbilder af hennes egen fläckfria
själ. Lugnt och lyckligt förflöto alla dessa år; då
jag blickar tillbaka på dem, likna de en lugn leende
ström, där endast ett fallande löf bildar en krusning
på den blanka ytan.

Julen innan jag blef student skref jag hem och
bad att få taga en kamrat med mig tili ferierna, en
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önskan som genast beviljades. Tom Hedman och
jag voro båda sjutton år gamla, men tvänne större
kontraster kunde man knapt se. Tom var under-
sätsig, mörk och f ui; jag gick och gälde för lyceets
vackraste gosse på den tiden. Mitt hår var blondt
och lockade sig något, jag var ovanligt lång och väl
växt för min ålder, men huru olika vi än kunde
förefalla tili det yttre, voro vi dock båda tvänne äkta
pojkar, entusiastiska, dristiga och begåfvade med
den vanliga portionen sjuttonårig själfkänsla. Mycket
goda vänner voro vi äfven, trots vår olikhet, eller
kanske just därför; man påstår att kontraster upp-
söka hvarandra. Vi hade genast på första klassen
i skolan slutit oss tillsammans, ty ehuru jag var lat
och Tom flitig, låg det i hans lynne en viss tröghet
i att tanka och handia, som kom honom att gå sakta,
fastän grundligt, framåt på den lärda banan.

Nåväl, Tom och jag kommo frusna, men glada
och välbehållna fram tili Björkvik denna jul och
möttes där af ett hjärtligt välkommen. Jag hade
aldrig så tydligt känt att jag trampat ut barnskorna,
som när den gamla hushållerskan öppnade förstugu-
dörren för oss och bad »de unga herrarne» stiga
in. Minnie var nu fjorton år, alltid samma fina,
gratiösa barn, men litet blyg för oss och något till-
bakadragen. Jag tykte också i min pojkaktiga själf-
belåtenhet att hon blifvit långt efter mig, att hon var
bra barnslig; när Tom visade henne en klumpig artig-
het, alldeles som om hon värit ett fullvuxet frun-
timmer, kunde jag ej låta bli att skratta åt honom.
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Ja, ja, Rolf, brukade han brummande
svara, de där små älfvorna förstår sig ingen af
oss riktigt på; bäst de tyckas oss vara barn, står
där en ung dam för vår häpna blick. Kvinnan är
ett mysterium, någonting finare och ädlare än vår
grofva manliga natur; jag bugar mig för henne, du
får göra hvad du viii.

Kors, så grant du talar Tom, du är ju riktigt
inspirerad, min gosse.

Möjligen; din lilla syster kan ju också vara
Titania i egen person, sade Tom och drog sig
därpå »inom sitt skal», som jag brukade säga.

Vi besökte naturligtvis flere julkalas under häl-
gen och voro mycket chevalereska, isynnerhet jag.
Med ledigt knuten halsduk, trånga stöflar och splitter-
nya gula handskar, försökte jag uppträda gentilt som
en ung man af värld, men dansade som en pojke,
af hjärtans lust.

Den sista juldansen hölls hemma på Björkvik;
jag mins ännu som om det värit i går, huru min
styffader med sin långa pipa i munnen gick omkring
helt hjärteglad åt ungdomens fröjd. Minnie, i hvit
musslinsklädning med röda rosetter, »såg ut som en
ängel», förklarade Tom helt kort. Han dansade oftast
med henne, då däremot jag, upptagen af min egen
betydelse såsom husets unge värd, icke fört henne
ett enda hvarf genom salen. Tom, som märkt detta,
kom slutligen, när sista valsen spelades upp, fram
tili mig och sade något häftigt: Skall du icke als
dansa med din syster, Rolf?
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Med Minnie? Det har jag icke kömmit ihåg,
kamrat, men hvarför icke. Kom hit du lilla!
Jag bjöd henne vårdslöst min arm, då hon i det-
samma gick förbi oss.

Tom bet sig i läppen och såg ond ut, men med
ett lyckligt leende följde Minnie mig i dansen. Jag
hade just då antagit ett eget sätt att valsa, dansade
häftigt från ena ändan af salen tili den andra och
och svängde sedän raskt om, emedan jag tykte det
såg ståtligt ut och en ung dam, som för tillfället
var mitt lätt antända bjärtas gudinna, försäkrat att
man blef så »förtjusande yr» däraf. Två gånger
flögo vi öfver golfvet, sedän kände jag plötsligt att
den lätta handens tryckning på min arm upphörde,
jag stannade genast, men höll fast Minnie, som var
hvit som snö.

Du får ej dansa så häftigt med din syster,
hon tål icke vid det, sade min mor förebrående.
Hon kom för att mottaga Minnie.

Ack, det gjorde ingenting, alldeles ingenting,
förklarade den sistnämda ifrigt, jag fick blott svin-
del, som nu redan är förbi, och det var så roligt
att dansa med Rolf; han valsar så bra. Hon smålog
med en lätt rodnad på de bleka kinderna och bad
Tom, som alltid fans i hennes närhet, hämta ett
glas vatten.

Vi blefvo alla snart lugna igen, men i denna
stund kände jag åter ali min forna ömhet för den
lilla systern vakna tili nytt lif; jag brydde mig icke
mer om någon annan, utan stannade vid hennes

#■
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sida, när hon hvilade sig på soffan, såsom mamma
önskade. Huru belåten var hon icke därmed och
huru vackert strålade icke dessa oskyldiga barna-
ögon; jag tänkte ofta därpå, när vi följande dag
lämnade Björkvik och återvände tili staden.

:i :

Att vara student, hvilket svindlande jubel fyller
icke hjärtat vid blotta ljudet af detta ord. Tom och
jag hade gått igenom; läxläsningen var förbi, alla
mödor öfverståndna och nu, nu fingo äfven vi sjunga:
»Vi äro andens fria folk», på samma gång vi

eller åtminstone jag voro fullt öfvertygade ora
sanningen af den gamla visans ord, »gladt förflyter
hvarje stund, då man är fri student». Med en känsiä
af stolt segerfröjd, som jag aldrig sedän dess erfarit,
satte jag den hvita mössan med sin gyllne lyra på
mitt hufvud. Under den följande natten, då min nya
lycka jagade bort sömnen, steg jag sakta upp och
famlade efter mössan. Den fans kvar, ganska riktigt,
den var icke blott en dröm, utan en glad värklighet!
Lyran blänkte i den gryende dagens ljus jag
böjde mig ned och kyste den.

Huru jag skulle blygts, om någon anat huru
dåraktigt glad jag var! Tom sof så lugnt; äfven han
var nöjd, det viste jag, men hans glädje gick, såsom
alla andra känslor hos honom, mera på djupet.

Lyckliga tid, då vi stodo på tröskeln tili ynglinga-
åldern, ofördärfvade, med ungdomligt mod beredde
att kampa lifvets stora kamp; då jag blickar tillbaka,
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fylles min själ af vemod, vid tanken på, huru myk-
ket gossen måste genomgå för att blifva man och
hvilka djupa spår hvarje steg af vår väg lämnar
kvar i själen. Tusende sköna drömmar, vackra tan-
kar och ädla föresatser, hvar äro de väl nu! Svunna
såsom granden i stoftet.

Första terminen jag var inne vid universitetet,
beslöts att äfven Minnie skulle besöka den långt
från hemmet belägna hufvudstaden, för att taga lek-
tioner. Jag tror, att min mor också hade ett hemligt
skäl att påyrka denna resa; jag var så ung, så glad
och lätt ledd, hon räknade på att Minnies närvara
skulle vara ett stöd för mig. Min unga syster blef
inkvarterad i ett godt hem, där äfven jag alltid var
välkommen. Minnie var samvetsgrann och gjorde
snart stora framsteg, då däremot jag Erkän-
nas bör väl, att en student säilän slår sig på några
allvarliga studier första året; Tom hörde likväl tili
undantagen.

Jag hade en vacker röst och ett friskt lynne;
därför var jag snart midt inne i kamratlifvets nöjen
och faror. Tom åter höll sig lugnt tili sinä
böcker, hans enda nöje var att ibland gå med mig
för att besöka Minnie. Jag gick ofta dit. Från de
muntra kretsarna längtade jag mången gång tili
henne, ty hon var ju för mig den bästa påminnelsen
om hemmet och hade på något hemlighetsfullt sätt
återtagit sin gamla makt öfver mig. När jag i säker
tillit tili min ungdomliga styrka vacklade, var det
hon som stödde mig; då jag behöfde ett klokt råd,
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kunde jag alltid få det af henne. Jag mins en kväll,
huru hon ville halla mig kvar hos sig i stället för att
jag skulle besöka ett gladt gille med några kamrater,
men huru jag icke lät öfvertala mig. Följande dag
kunde hvarje uppmärksam betraktare hafva sett att
jag värit med om »ett gladt lag».

Jag var trött, ledsen på mig själf och på hela
världen; när jag kom tili Minnie och såg hennes
rena, oskyldiga ansikte, vet jag ej om det icke just
var hennes skuldlöshet, som kom mitt retliga lynne
att bryta lös öfver henne. Jag talade djärft om det
fria, glada lif vi unge män förde, jag glömde i mitt
trots mot den plikt jag brutit, att det var ett barn
på femton år jag förde med i den ystra krets, där
det snille, som slumrar i glaset, väckes tili lif.

Min blick, som hela tiden oroligt sväfvat hit
och dit, föll plötsligt på Minnie. Hon stirrade med
vidöppna ögon på mig och hennes händer rörde sig
nervöst. Är det sant Rolf, sade hon slutligen
lågt, är det värkligen sant att du, som jag var
så stolt öfver, kunnat deltaga i detta detta!
Hon gömde ansiktet i sinä händer och brast ut
i tårar.

I nasta ögonblick viste jag, huru illa jag gjort
och försökte nu att fatta Minnies händer, medan jag
ifrigt bönföll om förlåtelse. Du tror väl ej, att
din bror efter detta är en fördärfvad människa?
utbrast jag ångestfullt.

Nej nej, Rolf, svarade hon med ett leende,
du kan aldrig blifva det.

5
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Dyra Minnie, hvilket riddarslag utdelade du icke
med dessa ord; aldrig kunde du drömma om, hvilket
oskattbart värde de fingo för mig under hela mitt
kommande lif, ty så unga och barnsliga vi än voro,
blef dock denna stund betydelsefull för oss i mer
än ett hänseende. Om jag under kommande dagar
icke behöfde rodna öfver någon uppsåtligt dålig eller
lättsinnig handling, det har jag näst Gud, eller kanske
just med Guds nåd, dig att tacka för, du oskulds-
fulla hjärta, du ljufva kvinnoväsen, som jag kallade
min syster!

* #

£

Ett halft år efter Minnies återkomst tili hemmet
dog hennes fader hastigt och lika lugnt, som han
framlefvat sinä sista dagar; han sörjdes uppriktigt
af hela sin omgifning och icke minst af mig, ehuru
jag hvarken fick närvara vid hans död eller begraf-
ning. Genom hans godhet var jag fortfarande i
stånd att studera, men min håg började mer och
mer vända sig tili det praktiska lifvet och jag fattade
omsider, med min mors bifall, beslutet att resa
utomlands på ett år, för att sedän kunna blifva
affärsman. Innan jag reste, for jag emellertid på
ett kort besök tili Björkvik, där jag icke värit på
två år. Huru tydligt jag kommer ihåg Minnie, då
hon mötte mig vid hemkomsten. Sedän jag omfamnat
min mor, vände jag mig tili henne, men hon bjöd
mig icke sinä läppar såsom förr tili välkomsthäls-
ning, utan räkte mig blott sin hand. Då fäste jag
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icke något afseende därvid, men efteråt har jag
ihågkommit denna lilla omständighet, huru obetydlig
den än var.

Minnie var nu sjutton år, en smärt, behaglig
flicka med fina rosor på kinderna, uppsatt hår och
de mörka ögonen från fordom, nu litet mörkare och
djupare, tykte jag. Stark såg hon icke ut; min mor
var också rädd om henne,'men Minnie själf smålog
åt denna oro, hon ville aldrig att man skulle fästa
något afseende vid henne.

Jag saknade mycket min styffaders vänliga
ansikte och hans herkuliska gestalt på den vanliga
platsen i soffhörnet. Eljes var hemmet sig likt, utom
att Minnie, nu husets fullvuxna dotter, fullgjorde en
hei mängd små göromål, som jag förr sett min moder
utföra. Samma hängifna förhållande rådde fortfarande
mellan dessa två; kanske var det ännu ömmare och
mera förtroligt, sedän Minnie blifvit äldre. Bilden
af dem båda och af det grönskande Björkvik i vårens
rikaste fägring, tog jag med mig, när jag lämnade
fosterlandet.

Min utländska resa, hvilken tili en början var
bestämd endast tili tolf månader, blef ansenligt för-
längd, så att närä två år förgått, då jag åter styrde
kosan mot hemlandet.

Jag har under hela mitt lif haft hvad man kallar
»tur». Minä förmän tykte om mig, jag hade goda
platser på fördelaktiga vilkor och vann därigenom
insikt och erfarenhet i mitt yrke, så att jag inom
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en jämförelsevis kort tid skaffade mig rykte att vara
en affärsman på ganska solid fot.

Då det egentligen är Minnies historia, icke min
egen, jag har för afsikt att berätta, viii jag fatta
mig så kort som möjligt om det, som har afseende
endast på mig själf.

Nåväl, då jag en gång från Å. där jag bosatt
mig, gjorde ett besök i hufvudstaden, rörälskade jag
mig i en ung dam, en släkting tili min värd, som
då var en af stadens mest ansedde köpmän. Huru
många kvinnor jag förut trott mig älska, kan jag
icke nämna, ty mitt hjärta hade alltid värit ett eld-
fängdt ting; altnog, denna unga dam blef inom kort
min hustru.

Hon var föräldralös, men ganska rik, uppfostrad
i ett ryskt institut och vacker som en dag. Jag skref
i min förtjusning tili mamma och Minnie och mottog
bref fulia af det varmaste deltagande; om de hyste
någon oro öfver att min brud var så ung, endast
sjutton år och säkert ganska oerfaren, kunde åtmin-
stone minä förälskade ögon icke upptäcka någonting
dylikt. Bröllopet försiggick strax på nyåret, men
emedan resan var lång och köiden detta år ovanligt
stark, kunde hvarken min mor eller Minnie öfvervara
det. Detta bedröfvade mig visserligen, men min
vackra Nina förstod icke als att tycka illa vara och
då var äfven jag lätt tröstad. Jag var ju så lycklig
och dubbelt glad, när jag sedän fick föra min unga
hustru med tili det hem, som jag på alt sätt sökt
göra behagligt för henne.
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För första gången hade jag icke känt behof af
min mors och systers råd vid minä anordningar och
med fin kvinlig takt uraktläto de att göra den minsta
antydan därom. De förstodo så väl att mannen, då
han älskar, viii vara den ende, som hans hustru
skall tacka för den trefnad, hvilken omger henne i
det nya hemmet. I äktenskapet bör väl en man
mer än i något annat vara hvad ordspråket kallar
»sin egen lyckas smed», ty att gifta sig är ju icke
en lek, utan någonting mycket allvarligt. Har han
också sedän mod att ensam bära sitt öde, äfven
under mörka dagar, då har han stått sitt mandoms-
prof; så tror jag.

Vi voro mycket lyckliga, min hustru och jag
och mycket själfviska i vår lycka; vi glömde allting
omkring oss, både världen och människorna. De
där hemma gjorde sig aldrig påminta; de insågo att
i kärlekens vårdagar de som älska äro nog för
hvarandra.

När sommaren kom, ville jag föra Nina tili mitt
hem och visa henne för min mor, men hon längtade
att följa med sinä släktingar tili en badort och eme-
dan hon var klen, lät jag gärna henne resa.

I november blef vår älste gosse född, han var
ytterst svag och Nina så sjuk, att jag i full förtviflan
skref och bad min mor komma tili oss. Jag hade
glömt, att det var länge sedän jag sett henne, glömt
att hon icke mera var ung och att hon ofta plågats
af gikt, med ett ord jag var lika själfvisk i min
sorg, som i min lycka och tänkte nu blott, huru
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jag skulle kunna erhålla tröst och goda råd. Jag
fick också det jag önskade. Min mor kunde icke
komma, men Minnie gjorde genom dag och natt den
besvärliga resan, för att vara hos oss, innan jag
ännu börjat vänta. Stilla och lugnt samt med en
förvånansvärd ledighet tog hon vård om ett nyssfödt
barn och en pjunkig ung moder, båda ur stånd att
hjälpa sig själfva. Det föreföll mig som om hon
känt Nina i hela sitt lif och värit i vårt hem många
gånger förr, så förtrolig var hon med båda, ända
från första stunden. Min lilla hustru blef tåligare
och mera lugn under hennes milda inflytande och
gossen grät aldrig, då han låg i hennes famn. Huru
allting ljusnade i vårt hem, då hon kom; aldrig
skall jag glömma de trefliga små tesupeer hon an-
ordnade inne hos Nina, huru jag alltid fick minä
måltider på bestämd tid, något som jag icke värit
van vid, och huru hon, oaktadt sinä tusen omsorger,
likväl hade tid att språka med mig, när jag trött
kom hem från kontoret och längtade efter ett upp-
friskande samtal vid brasan.

Gossen, lille Rolf, började frodas alldeles märk-
värdigt och doktorn försäkrade, att fröken Leopold

hvad det var ovant att höra Minnie kallas så
bestämdt hade i sin makt några hemliga trollmedel,
österbottniska som hon var, ty numera hyste han
ingen oro hvarken för moder eller barn.

Då Minnie frampå vintern lämnade oss, kändes
en så besynnerlig tomhet i hemmet; det var som
om någonting väsentligt tillhörande allas vårt lif
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och välbefinnande försvunnit med henne. Tvänne
sonirar efter hvarandra tillbragte vi sedän på Björk-
vik nu Minnies arfvegods för att min mor
skulle få hafva lille Rolf hos sig; i juli den senare
sommarn föddes där vårt sommarbarn, Minnies gud-
dotter och namne.

Från första stunden tyktes den lilla flickan vara
henne synnerligt kär och jag brukade skämtsamt
säga: Henne måste vi dela med dig, kara syster,
när hon blir stor.

Åh, dit är ännu mycket långt kunde
Minnie svara, medan hennes blick hvilade på det
lilla ansiktet i hennes knä, mjukt och rosigt som
det var, med de klaraste blå ögon och omgifvet af
krusigt, blondt hår.

Hon liknar dig, sade min mor alltid,
men Rolf har sin mammas regelbundna drag.

Då vi om hösten återvände tili staden, hade
Minnie svårt att skiljas från sin lilla gunstling och
så blef det hvarje gång hon efter något besök hos
oss skulle resa hem igen; barnet trifdes aldrig bättre
hos någon annan än hos Minnie.

Sedän vår andre gosse Kurt kömmit tili världen,
blef Nina nastan för beständigt klen. Hennes sjuklighet
invärkade äfven på lynnet, hon hade aldrig haft det
minsta begrepp om att halla ett hus i ordning och
sålunda hvilade nu alt i lejda händer. Mörka moln
hopade sig öfver hemmets horisont och nedtrykt
som jag kände mig däraf, såg jag slutligen ingen
annan utväg än att skrifva och bedja Minnie komma
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och tillbringa ett år hos oss. Så fort hon kunde
lämna min mor, uppfylde hon denna önskan och
blef för en tid medlem af vår familj.

Hvad det var lugnt och trygt att tanka sig hem-
met, Nina och barnen i hennes vård; åter andades
alt den frid och trefnad, som hon så väl förstod att
sprida omkring sig.

O Minnie, var du en kvinna eller en god genius
som gästade jorden, blott för att tjäna och lycklig-
göra andra?

Hon kom tili oss under vintern, följande vår
fingo vi besök af min gamle vän Tom, nu en väl-
bestäld ämbetsman och bosatt i hufvudstaden. Han
var förtjust i vårt hem och i barnen och tyktes
trifvas så väl att jag som kände mig särdeles upp-
lifvad af den gamle kamratens sällskap, uppmanade
honom att dröja dag efter dag. Ofta promenerade
han ut med Minnie och barnen, han syntes fortfarande
bibehålla sin djupa beundran för henne och jag log
i smyg däråt.

En kväll, då jag kom hem, stod Minnie ensam
vid fönstret i salongen; jag lade märke tili att hon
hade tårar i ögonen och såg nedslagen ut. Följande
morgon reste Tom helt plötsligt. Jag försökte fåfängt
öfvertala honom att stanna, men hans envishet kom
jag nog ihåg sedän fordom.

Nina var alit ännu skral och obeskrifligt pjunkig,
nastan som ett otåligt barn. Om det fins någonting, som
pröfvar en frisk och värksam mans tålamod, så är det
visst att hafva en nervös, ständigt klagande hustru! In-
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tet af barnen fordrade så många omsorger som hon,
ingen frestade mig så mycket att blifva retlig, huru jag
än arbetade emot. En afton på hösten jagvar då trött
efter en ovanligt värksam dag, kom jag in tili Nina.
Jag kände stort behof att mötas af friska, uppmuntrande
ord och hennes klagan blef i denna stund mig så
outhärdlig, att jag stum flydde tili mitt eget rum.
Huru länge jag suttit där hopplös och förlamad, vet
jag icke, då Minnie kom in och tände lampan på
skrifbordet, såsom hon brukade göra alla kvällar.
Sedän hon gjort det, gick hon fram och såg forskande
på mig. Har det händt dig något ledsamt på
kontoret, broder? hon kallade mig numera oftast så.

Nej nej, Minnie, icke där, men här hemma.
Och nu bröt min dofva, länge undertrykta smärta
fram. Jag är en olycklig man, Minnie, aldrig
skall mitt hem blifva, hvad det borde vara ; ingen
skall uppfostra minä barn, o Gud! Jag betäkte mitt
ansikte och bittra tårar, sådana män gråta blott i den
djupaste nöd, trängde fram i minä ögon.

Ofta har jag tänkt, mumlade jag att du
Minnie bort vara min hustru, du som är så god,
så uppoffrande, ett riktigt ideal af en sann kvinna,
då däremot jag önskar att jag aldrig

Tyst Rolf, låt icke sådana ord fläcka dina
läppar. Hennes hand låg åter som i de svåra
stunderna under min barndom, lugnt och fast på
min arm, och hennes blick mötte min med ett sta-
digt, djupt allvarligt uttryck.

Hvad menar du? utbrast jag.
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Blott häjda dig. broder, att uttala ord, som
du icke menar och hvilka skulle vanhedra dig, som
jag alltid värit så stolt öfver! Hon talade långsamt
och bestämdt, hennes ögon strålade med en sällsam
glans. För en hvar af oss komma stunder, då
pröfningens vågor nastan hota att slå igen öfver
vårt hufvud och vår själ tvingas tili ett förtviflans
nödrop, men den barmhärtige Guden tillräknar oss i
sin nåd icke denna svaghet, utan räcker den sjun-
kande sin starka hand tili räddning. Förstår du mig
broder?

Kanske.
Nåväl fortsatte hon lågt, därinne ligger

din hustru; ett ögonblick glömde du, huru mycket
hon lidit, och tänkte blott på dig själf, men härefter,
det vet jag så visst som att du är din moders soti,
skall du bära din del af bördan villigt och äfven
bistå henne, som är svagare, att bära sin. Hon är
ju din älskade Nina, dina barns mor; hvilka heliga,
dyra band förena icke eder, såsom blott makar kunna
vara förenade; hvad är väl kärleken tili den rod-
nande unga bruden, mot den känsiä af vördnadsfull
ömhet, som en man bör hysa för den kvinna, hvilken
lofvat dela alt med honom, som är hans egen, den
närmaste af alla människor på jorden. Hennes
röst hade sjunkit tili en hviskning, innan hon slutat
tala, sedän lämnade hon hastigt rummet.

Gud allena läste denna afton i mitt hjärta och
Han värkade där sitt tysta värk, så att Minnies ord
icke blefvo utan frukt. Äktenskapets hälgd, dess
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plikter att bära och lida alt med och för hvarandra,
genomträngde mig nu såsom aldrig förr och i skenet
af denna sanningens klarhet såg jag äfven att kär-
leken tili henne, den maka, Gud skänkt mig, icke
var död. Nej, Herren väre pris, hon var mig ännu
den käraste på jorden, såsom Minnie sagt. Nu kände
jag mig stark nog att bära hvilken pröfning som
hälst, ty kärleken ger beständigt nya krafter. Och
äfven Nina undergick denna tid en märkbar för-
ändring; omsider blef hon, det vackra, men tanklösa
och själfviska barnet omskapad tili en öm maka,
en älskande, förståndig moder; såsom sadan är hon
den hustru, som lyckliggjort min mannaålder och
som med den Högstes nåd ännu skall försköna min
lefnads afton.

Den höst Minnie tillbragte hos oss var dimmig,
med rå osund luft och härjande barnsjukdomar.
Hittils hade vi fått behålla vara små vid hälsa, men
snart klappade den objudne gästen på äfven hos oss.
Det blef en bedröflig tid och ofta har jag med
beundran påmint mig den kraft, som bodde inom
Minnies eteriska gestalt; hon tröttnade aldrig.

Rolf var ej svårt men stackars lille Kurt
och vårt sommarbarn, vår enda flicka, fingo lida
mycket. Under dagar och veckor kämpade vi, min
hustru, Minnie och jag för dessa späda lif, vid hvilka
vara jså, hängifvet voro fästade. Gossen fingo vi
behålla, men den lilla flickan följde ett högre bud.
Vi hade svårt, Nina och jag, att stamma: Herre
ske din vilja. Vårt barn plågades obeskrifligt,
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det var som om döden haft att bryta tusende lif
inom denna stackars lilla kämpande själ; hvarken
min hustru eller jag uthärdade att se detta lidande,
men Minnie dröjde ständigt vid sjukbädden. I nat-
tens ändlösa timmar sträkte barnet sinä feberheta
händer efter henne, hon bar det på sinä armar utan
att tröttna och sjöng det tili ro. Hvad hon var för
oss under dessa smärtans dagar skall jag aldrig
förgäta!

Den sista natten lilla Minnie lefde, hon dog just
vid daggryningen, hörde jag henne säga: Du går
ju icke bort tant? och svaret ljöd mildt och lug-
nande: Nej, min älskling, jag lämnar dig ej.

Hon höll ord. Tålig, ro ingifvande och tröstande
stannade hon kvar tili det sista, ända tils vår lilla
flicka låg där, ett bleknadt litet stoft, icke mer till-
hörande oss. Hon dog på en fredag, den sjuttonde
november.

Jag kastade mig ned vid bädden och sökte ännu
ett spår af lif i de kara dragen, men förgäfves.
O du kan icke vara död, min blomstrande flicka;
se på din far, hälst en enda gång! bad jag.

Låt henne slumra, Rolf, stör henne icke,
hon sofver så lugnt, sade Minnie lågt.

—■ Ja, det är väl så, men mitt hjärta lider så
outsägligt; hon var vår enda flicka, klagade jag.

Minnie svarade icke, tog blott min hand och
förde mig in i sängkammaren tili Ninas soffa.
Hon skall trösta dig, sade hon; denna sorg
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är eder gemensamma, en dyrbar sorg, men den skall
blifva lättare, då ni bära den tillsammans. ■—Vi voro allena, min hustru och jag, vi blandade
vara tårar tillsammans, slöto oss trofast intill hvar-
andra och kände att vår smärta sålunda blef mindre
bitter; men när jag senare sökte efter Minnie, fann
jag henne ensam, blek och tårlös hos vårt döda barn.

$

*

Huru fort tiden går, när man är lycklig! Jag
var det. Minä affärer gingo väl, vi hade nyss inköpt
en vacker gård, där alt kunde ordnas efter vår egen
smak och där vi säkert skulle finna oss mer hemma-
stadda, än i hyrda rum. Min hustru, nu frisk och
blomstrande som en ros, styrde och stälde som den
förträffligaste af matmödrar och uppfostrade samvets-
grant vara barn, två gossar och en flicka då och
för alltid den yngsta.

Var det en slump att jag så ofta, då jag tänkte
på vårt nu väl ordnade hushåll, hörde min hustru
säga: Så gjorde Minnie, eller Minnie säger
så och så. Om så var, värkade hon tili och med
frånvarande, ty under några år, ända sedän hennes
lilla namnes död, hade hon icke besökt oss.

Det var åter sommar och vi voro inbjudna att
göra ett långvarigt besök på Björkvik, men vår hus-
läkare ansåg att lille Kurt borde undergå en badkur
och andas hafsluft i den då icke mycket omtalade
staden H., hvilken i vara dagar både i egenskap af
tillväxande stad och badort har ett godt namn om
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sig. Då Nina icke ville lämna gossen, beslöto vi
att familjen skulle resa dit, på det att barnen måtte
blifva friska och bruna.

Minä affärer hindrade mig från att vistas i H.
mer än några dagar i gången och vi skrefvo därför
tili Minnie och frågade, om hon icke ville komma
och tillbringa dessa veckor med Nina och barnen.
Hennes svar var nu som alltid gynnsamt för oss;
hon tyktes ständigt vara redo, då det gälde att göra
någonting för andra. Trygg i känslan af att min
hustru hade det trefligt och att barnen frodades,
fördjupade jag mig i mitt denna tid särdeles dryga
arbete och for icke tili H. förrän i slutet af augusti,
då det var tid att hämta familjen hem igen. Det
var en mycket vacker kväll, då jag anlände dit
och Nina med barnen mötte mig på stranden.
Hvar är Minnie? frågade jag, sedän vi utbytt
hälsningar.

Hon var så snäll och stannade hemma för
att se efter teet, sade min hustru; lilla Nina
ville nödvändigt också möta pappa och då måste
sköterskan vara med.

Jag tog nu själf min lilla dotter på armen och
småpratade med Nina under vägen tili hemmet.
Minnie stod i den låga dörren och aftonsolens
sista strålar skimrade öfver henne, så att hennes
ansikte såg nastan förklaradt ut; hon räkte mig hjärt-
ligt sin hand och bad oss sedän stiga in tili tebordet,
som hon med de små ressurser, hvilka funnos att
tillgå, ordnat helt prydligt och smyckat med gröna
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blad och små röda bärgsblommor. Minnie hade alltid
haft god smak.

Det var en obeskrifligt lycklig stund, när jag
satt där i kretsen af minä älskade, betraktande Ninas
strålande ögon och barnens rosiga ansikten; hvad
jag dock var för en rik och lycklig man! Minnie
satt bakom teköket; henne kunde min blick då icke
omfatta.

Efter kvällsvarden gingo barnen tili sängs och
min hustru satte sig med mig på den lilla förstugu-
kvisten; vi hade ju tusende saker att säga hvarandra,
tusende små nyheter att meddela, då vi värit skilda
flere veckor. Men hvar dröjde Minnie, undrade jag.
Nina förmodade att hon tog sig sin vanliga afton-
promenad vid stranden eller på kulien bakom stugan,
därifrån man hade en vidsträkt utsikt öfver hafvet.

Luften började småningom kannas kylig; jag
bad därför Nina gå in, själf vandrade jag uppåt
höjden för att söka Minnie. En kort, skarp hosta
ljöd emot mig, snart kunde jag se henne komma
utmed gångstigen med sin lätta, sväfvande gång.

Minnie, hvarför är du så sent ute? frå-
gade jag då vi möttes.

Är det sent, det tror jag icke; har du ej sett
hvilket vackert månsken vi ha i kväll?

Ja visst, men det är kalit.
Åh, jag är nordbo, svarade hon med sitt

låga, musikaliska skratt, som jag ännu efter åratals
förlopp kan höra klinga i minä öron. Vi gingo framåt
sida vid sida, glädtigt språkande om Nina och barnen
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mitt älsklingsämne. Då vi kommo utför bärget
tänkte jag erbjuda henne min hjälp, men hennes
händer voro gömda i den hvita angorasjalen och jag
kom plötsligt ihåg huru besynnerligt det var, att det
aldrig fallit mig in att Minnie behöfde stödjas och
dock var hon den mest fina, eteriska kvinnovarelse
jag någonsin sett.

Vi sade hvarandra godnatt, men genom den
tunna brädväggen, som skilde Minnies rum från vårt,
hörde jag flere gånger samma korta skarpa hosta,
som där ute träffat mitt öra. Nina berättade äfven,
att Minnie hostat så förut, men att hon icke ville
låta någon tala därom och själf påstod, att det icke
gjorde henne ondt.

De följande dagarna företogo vi små utflykter
tili barnens favoritplatser eller ock promenerade vi
på stranden. Därunder föll talet en gång på min
gamle vän Tom. Jag hade besökt honom denna som-
mar och funnit honom som en eremit, instufvad i
ett enda rum med sinä böcker och en präktig new-
foundländsk hund. Då jag förebrådde honom detta
enstöringslif, smålog han med bittert vemod och for-
klarade, att hem och härd funnos tili för de utkorade,
men han hörde icke tili dessas antal.

Du har ännu tid på dig min bror, skrattade
jag, du har ännu god tid att skaffa dig en hustru
och ett eget hem.

Han teg länge; sedän böjde han sig ned och
strök mildt hundens vackra hufvud: Se här mitt
enda sällskap, sade han slutligen, den enda
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skymt tili familj jag någonsin kommer att äga; nå,
Jäger, gamle gosse, vi äro goda kamrater, du och
jag, icke sant?

Jag berättade om hela detla samtal för min
hustru och Minnie, där vi stodo och blickade ut öfver
hafvct, hvars långa, breda vågor långsamt och med
ett doft brus slogo mot sanden.

Stackars Tom, sade Minnie helt plötsligt,
han har en så högsinnad karaktär, ett så varmt,

ädelt hjärta. När du ser honom igen någon gång.
viii du då hälsa från mig och säga ja, säg att
jag har tänkt på honom mycket. Hennes röst var
djupt sorgsen och när hon vände sig om för att gå
in, såg jag att hennes ögon stodo fulla af tårar.

Snart därefter voro vi åter i staden; Minnie
skulle stanna blott några dagar och sedän fortsätta
resan norrut, emedan mamma så mycket längtade
efter henne.

Och vi ville halla dig kvar, du är en lycklig
kvinna Minnie, så oumbärlig, ehuru du icke velat
blifva »alt» för en make, sade min hustru skälmskt
och lade sin arm omkring henne.

Ja, jag är lycklig, svarade hon lågt och
med en egen tonvikt på hvarje ord; jag tänker,
att jag värit lycklig hela mitt lif.

Aftonen innan hon skulle lämna oss, fann jag
Minnie vandrande ur rum i rum, hon stannade vid
hvarje fönster och blickade ut några minuter på de
höga gröna träden på Strandgatan, bakom hvilka ån
skymtade fram. Jag är så glad, sade hon och

o
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såg allvarligt upp tili mig, så glad öfver att hafva
sett detta ert nya hem. Jag har gjort mig förtrolig
med det under dessa dagar och därvid tänkt på eder
alla, lefvande och värkande här inne i trefnad och
kärlek.

Hermes ögon vände sig åter mot fönstret och
sågo drömmande ut, sedän tillade hon: En sak
måste du likväl lofva mig, broder, och det är att
hvarje sommar hädanefter tillbringa hälst någon tid
med de dina på Björkvik; gör det för din mors
skull, Rolf.

Jag skall göra det äfven för din skull, kä-
raste Minnie, svarade jag, förundrad öfver hennes
allvar. I detsamma kom min hustru och bjöd oss
att dricka te. Numera var det alltid hon, som pre-
siderade vid bordet, som serverade alla och utförde
dessa tusende små kara plikter, hvilka i främsta
rummet tillhöra hustrun och modern. Jag tror fullt
och fast, att det var Minnie, som på något hemlig-
hetsfullt sätt lagt dem alla i Ninas händer, säkert
icke med långa förmaningar eller många ord, det
var aldrig hennes vana.

Då vi bjödo hvarandra godnatt denna kväll,
såg jag i Minnies hand en liten grön kvist. Den
är från min lilla namnes graf, upplyste hon tili
svar på min fråga, Nina och jag voro där i dag.
Icke så, tillade hon därpå hastigt, att jag
sökte den lefvande ibland de döde, ty jag har ju
Frälsarens eget vittnesbörd: »Jag lefver, I skolen
ock lefva», men jag önskade att ännu en gång se
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den plats, där vi gömde vår lilla älsklings jordiska
omhölje. Vi tego alla en stund, sedän räkte Minnie
sin hand åt mig oeh kyste Nina; vi kände alla huru
innerligt kärleken tili det döda barnet förenade oss.

Följande afton skulle Minnie resa, och alla bar-
nen hade bedt att få följa henne. De gingo förut
med sköterskan, Rolf hade hängt tantens resväska
öfver axeln, Kurt bar hennes dyrbara brefschatull,
som hon alltid plägade föra med sig på sinä resor,
och lilla Nina höll en stor blomsterbukett i sinä små
knubbiga händer. Vi äldre kommo långsamt efter
tili hamnen, där den stora ångbåten låg och väntade
på afgångstiden. Sedän vi tittat ned i hytten och
suttit en stund på däcket, sändes barnen hem igen.
Jag kan ännu se, huru Minnie lyfte upp dem, den
ena efter den andra och kyste dem på ett allvarligt,
ömt sätt. Nina och jag dröjde ännu länge där nere,
men slutligen lämnade också vi båten, för att låta
Minnie gå tili hvila.

Farväl Nina, hon slöt min hustru innerligt
i sin famn; Gud styrke dig i ditt sköna kali,
dina dyra plikter, min älskade syster! hviskade
hon. Sedän räkte hon mig båda sinä händer och
sade knapt hörbart: Tack broder, farväl!
Liksom drifven af en plötslig impuls, höjde hon sig
på tåspetsarne, sköt undan hatten och berörde lätt
min panna med sinä läppar. Det var den enda kyss
hon gett mig, sedän vi voro barn, och det låg äfven
den gamla barnsliga klangen i hennes röst, när hon
sade: Jag har alltid tykt så mycket om din fria,
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öppna panna, Rolf, den var jag så stolt öfver, då
jag var barn. Hon nickade åt oss och vi lämnade
henne där, stående ensam på däcket, omgifven af
den mörknande aftonens skuggor.

# #

*

Dagen efter Minnies afresa såg jag på bordet i
matsalen ett litet gammalt skrin af ekträ med be-
synnerliga antika beslag. Jag kände genast igen
Minnies brefschatull; lille Kurt hade i sin barnsliga
ifver att få biira någon af den kara tantens res-
effekter tagit sin mammas sylåda i stället för det
dyrbara skrinet och för första gången hade Minnies
blickar icke följt det; jag anmärkte att hon sett helt
och hållet frånvarande ut, när vi lämnade hemmet.

Jag bar schatullet in tili mig och gömde det
omsorgsfullt, då jag viste huru rädd Minnie brukade
vara om det. Det första bref vi erhöllo från henne
innehöll också, som jag väntat, en ifrig bön att jag
med omgående post skulle tillsända henne det och
naturligtvis skyndade jag att uppfylla denna hennes
önskan.

Försiktigt tog jag det gamla skrinet och vände
det på alla sidor, för att se huru jag bäst skulle
kunna inlägga det, då locket plötsligt for upp och
bref och papper ströddes omkring. Tydligen hade
minä fingrar berört någon hemlig fjäder, ehuru jag
trott att schatullet var läst. Jag skyndade mig att
plocka upp innehållet, Minnies dyrbara egendom, som
hon aldrig ville skiljas ifrån, som hon nu längtade
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så mycket efter! Hvad var det? Minä bref ända
från skolåren, gulnade, slarfviga pappersblad, teck-
nade med en gosses vårdslösa stil och sedän
dessa andra, skrifna med långa mellanskof, själfviska,
föga innehållsrika bref, nastan alltid fordrande tjän-
ster af henne. Nederst på bottnet låg mitt porträtt

det enda som fans taget då jag var sjutton
år. Sedän dess hade jag haft en bestämd motvilja
för att låta fotografera mig och det porträtt, min
hustru ägde, var måladt i olja.

Där stod jag, en smärt yngling med högburen
panna, lockigt hår och ögon, hvilka käkt blickade
mot framtiden en sannskyldig bild af den glada,
förhoppningsfulla ungdomen.

Det fans icke ett ord skrifvet af Minnies hand,
hvarken på kortet eller brefomslagen. Var det blott
en systers vänskaj), hvilken så trofast bevarat alt
detta? Sanningen slog mig som en blixt, den san-
ning som, huru själfkär jag än värit, ännu aldrig
fått insteg i mitt hjärta.

O Minnie, Minnie!
Jag var ensam och jag var glad däröfver; länge

satt jag orörlig med handen under hufvudet och
tänkte sedän ordnade jag med omsorg schatullets
innehäll och bar själf altsammans tili posten. Luften
svalkade min heta panna, då jag gick framåt såsom
i en dröm med känslan af att ett människolifs gåta,
ett ädelt kvinnohjärtas dyrbaraste hemlighet blifvit
mig anförtrodd af slumpen. Eller var det en slump?
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Dagar och veckor ilade bort, vi voro redan långt
inne i november. Minä kontorsgöromål hade en tid
bortåt tagit både tankar och krafter i anspråk, men
en kväll, då jag vandrade hemåt i duggregn, f logo
tankarna åter en gång den gamla vägen tili Minnie.
Vi hade icke på länge haft något bref från Björkvik
och i det sista från min mor stod det någonting om
Minnies hosta, som hade oroat mig.

När jag kom hem, mötte Nina mig i tamburen;
hon höll ett bref med mammas välkända utanskrift
i handen. Jag bröt sigillet med nervös brådska och
då jag läst de få raderna, tog min hustru brefvet,
som föll ur minä darrande händer.

Minnie är icke rätt rask, stod där, hon
viii icke oroa eder, ty som du vet tänker hon alltid
mest på andra, men om du kan göra dig ledig, min
kare gosse, så kom tili oss, det skulle så mycket
glädja din syster.

Detta är ju icke några oroande underrättelser,
sade Nina med handen på min axel. Minnie

är
Jag måste resa i morgon, ja redan i denna

natt, afbröt jag; Nina teg i första ögonblicket,
hon skyndade att packa min kappsäck och ställa alt
i ordning för resan, men sedän lyckades hon värk-
ligen öfvertala mig från att fara ut i mörka natten.
Tidigt nasta morgon var jag likväl på väg. Det var
en bedröflig färd i höstregn, på dåliga, uppblötta
vägar, men jag märkte det knapt, så orolig var jag
att snart hinna min resas mål.
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Skymningen föll på, då jag åkte genom den
gamla alleen och alldeles som fordom lyste nu den
vackra facaden med välkomnande ljus emot mig.
I tamburen mötte jag mamma, hon var sig lik och
hennes röst hade sin gamla glada klang, när hon
utropade: Välkommen min älskade gosse! Så
vänligt det var af dig att komma!

Tala icke därom, men huru är det med Minnie?
Du skall icke finna henne synnerligen för-

ändrad, tänker jag, sade min mor, hon blef
så glad, då du kom och hon var den första, som
uppfångade ljudet af kärrhjulen i alleen.

Min mors lugn, värmen och den välbekanta ora-
gifningen, alt bidrog att stilla den oro, som dessa
dagar upprört mig. Kanske var det värkligen ingen
fara på färde, tänkte jag och öppnade hastigt dörren
tili matsalen. Det gamla rummet var sig likt; alt
stod på samma plats som förr och en treflig brasa
i den stora kakelugnen spred sitt vänliga ljus tili
minsta vrå, från de varma mjuka mattorna tili de
purpurröda gardinerna.

Rummet var icke tomt, Gud väre lof! Annu
hade hon icke smugit bort från oss, denna förkropps-
ligade ängel, som jag i mer än tjugo år kallat min
syster. Hon stod framför elden i sin mjuka hvita
sjal. Det mörka håret var struket från pannan,
kinderna voro lätt purprade af brasan och ett lyckligt
leende syntes på läpparna, när hon såg mig.

Min mor hade rätt och likväl orätt; hon var
samma Minnie, men ändå så förändrad, så underbart



88

genomskinlig och förandligad; huru hade denna korta
tid kunnat åstadkomma en så obeskrifligt stor för-
vandling, frågade jag mig själf med häpnad.

Hvilken lycklig afton det var, när vi tre sutto
där tillsammans i det gamla hvardagsrummet, alldeles
såsom i forna, längesedan flydda dagar! Min mor
stickade och Minnie höll på att brodera en matta at
oss tili julen, såsom jag sedän fick veta; hon hade
tänkt på oss tili det sista, så som hon alltid gjort.
Hon satt i en hvilsoffa, den enda möbel jag icke sett
här förr, och den hvita kudden på sidokarmen tydde
på att hon stundom måste söka sin hvila där. Mamma
sköt pallen under hennes fötter och svepte sjalen
bättre omkring henne, någonting ovant för minä ögon.

Vi talade om Nina och barnen, sedän öfvergick
samtalet småningom tili forna tider, skolåren, ferierna;
otaliga små och stora tilldragelser från dessa dagar
blefvo berörda denna kväll, såsom man älskar att
någon gång stanna och blicka tillbaka i minnet. Höst-
stormen rasade och regnet föll i strömmar, men inne
var det fullkomligt lugnt, behagligt och stilla.

Minnie åt icke kvällsvard med oss, hon hade
lagt af att göra det, förklarade hon skämtande; sedän
gick hon in i salongen och, då vi slutat att äta, satt
hon vid pianot och preludierade. Jag hade aldrig
hört Minnie sjunga, egentligen gnolade hon blott på
ett eget ljuft sätt, så äfven nu. Vi sutto tysta, min
mor och jag, och då kunde vi uppfatta några spridda
ord tili en liten sång, hvars omkväde var: »Aldrig
skiljas mer.»
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Tonerna, låga och brutna som de voro, förde
mig tillbaka tili en af de smärtsammaste stunderna
i mitt lif; då Minnie slutat sade jag: Den sangen
sjöng du den natten lilla Minnie dog.

Kanske var det så, svarade hon tankfullt;
jag länkte just på henne och då föll väl melodin

mig i minnet, hon tykte så mycket om att höra den,
min kara lilla namne; i morgon är det jämt fyra år
sedän hon dog det är den sjuttonde november.
Jag spratt häftigt tili. Mamma och Minnie hade åter-
vändt tili sinä arbeten och snart fördjupade vi oss
ånyo i samspråk, tils jag såg på mitt ur och blef
skrämd öfver att hafva hallit Minnie så länge uppe.

Det gör ingenting, sade hon med sitt gamla
leende och såg på min mor; deras blickar möttes;
de viste ju hvad jag ej hade en aning om. De kände
dessa länga plågsamma nätter, under hvilka sömnen
aldrig ville infinna sig tili det läger, där dottern ut-
kämpade lifvets sista strid, och där modern dröjde
för att dela med henne det jordiska lidandet och den
himmelska trösten.

Jag bodde i min styffaders forna rum; hans rik-
haltiga samling af bössor och jaktredskap hängde
ännu i god ordning pä väggen midtemot sängen;
den gamla pendylen pickade i vrån och under divan-
bordet grinade björnhufvudet på mattan. Den gamlc
jägaren hade med egen hand nedlagt denne skogarnes
väldige jätte och där den nu låg hade den alltid ut-
gjort hans ögonfägnad. Det var nu helt tyst i huset,
men tili och med tystnaden föreföll förtrolig i det
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gamla hemmet. Steg hördes i tamburen, Minnie kom
alltid sent och hämtade min mors mandelmjölk från
fönsterbrädet; hon drack ett glas hvarje kväll. Jag
lyssnade tili stegen; huru många sådana hade icke
dessa fötter trampat här, ända sedän hon var ett
litet barn, hvars ljudlösa lätta gång kömmit hennes
far att tala om »min lilla älfvas fotsteg.» Nu voro
de tyngre, det lag någonting trött och långsamt i
ljudet af dem, som jag vet jag aldrig kan glömma.
Jag låg länge vaken, men insomnade slutligen och
vaknade sent, först i daggryningen. Min mor stod
vid bädden. Skynda, Rolf! sade hon, Minnie
har fått blodstörtning och jag fruktar d'et varsta.

Hon var borta och jag kastade mig i kläderna
lika snabt som soldaten, när det blåses allarm.

Brasor voro tända i rummen dennatidiga morgon-
stund, men likväl sågo de öfvergifna och ödsliga ut;
på tröskeln tili sängkammaren mötte jag den gamla
hushållerskan, som skyndade förbi mig med förklädet
för ögonen, och nu stod jag där inne.

Min blick sökte ångestfullt Minnie; hon låg på
bädden lika hvit som det täcke man höljt öfver henne
och det märke döden trycker på deras anleten, hvilka
stå tätt invid alla lefvandes mål, hvilade öfver henne;
det såg jag genast. Rolf är här, hviskade
min mor.

Är hari, mamma, det är godt, hon vände
lågsamt blicken, icke hufvudet och såg på mig:
Det är ju dager redan där ute, broder?

Jag jakade, mera förmådde jag ej.
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Drag upp gardinen, snälla mamma, bad
hon; jag tycker att jag kan se morgonrodnaden.

Jag tror att samma tanke rörde sig hos min
mor och mig att det var en annan dagning, bå-
dande det eviga lifvets klara soi, som hägrade för
dessa stora drömmande ögon, men hon hade rätt.
När gardinen kom upp, sågo vi hela den östliga
himlen öfverdragen af ett skönt purpurskimmer, ovan-
ligt för en höstmorgon. Det spred ett svagt sken
öfver bädden och Minnies blick dröjde där ute.
» Toge jag morgonrodnadens vingar och blefce
ytterst vid hafvet, så skulle dock din hand där
föra mig och din högra hand halla mig», upp-
repade hon lågt och högtidligt. Ja Gud väre lof,
Herren är när, segern är mig gifven genom Jesus
Kristus. —■

Ett egendomligt lugnt uttryck, nastan ett leende
lade sig öfver hennes bleknande drag; hon strök
sakta min mors hand och försökte vända sitt hufvud
mot mig. Jag lyftade upp hela den lätta gestalten
och lade det mörka hufvudet vid mitt bröst. En
sekund möttes vara ögon, jag skall aldrig förgäta
den stora, ljusa kärleksstrålande blicken sedän
var alt slut. Hon hade tagit morgonrodnadens vingar.

*

Sedän den sjuttonde november »vara käras döds-
dag», som min mor sade, hade flere dagar förgått
och vi hade öfverlämnat det dyrbara stoftet af henne,
som var oss alla så kär, tili hvilan i jordens sköte.
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Vid brasan i rummet, i hvilket jag bodde, sutto Tom
och jag. Tom säger jag. Ja, tili allas vår förvåning
hade han anländt tili Björkvik dagen före begraf-
ningen. Hans enda förklaring ljöd kort: Jag kom
så fort jag såg underrättelsen i tidningarna, jag är
glad att jag icke kom för sent, att det först skall
ske i morgon Med det lilla ordet »det», menade
han jordfästningen, vi förstodo honom genast. Sedän
alt var förbi, sedän vi fullgjort den sista tjänsten
mot henne, som ständigt värit så redo att tjäna
andra, satte vi oss ned vid brasan; medan min mor
sökte en välbehöflig hvila på sin soffa.

Tidigare hade jag haft ett långt samtal med vår
gamle husläkare om utvecklingen och fortgången af
den sjukdom, som skördat Minnie i hennes bästa ålder;
han trodde sig kunna spåra den tillbaka ända tili hen-
nes barndom; hon hade ju alltid värit så ytterst klen,
menade han; jag anade att kanske en annan dold
orsak hastigare fört vår kara tili slutet på alla lidanden.

Medan vi sutto där denna mörknande höstkväll,
viste jag att bådas vara tankar rörde sig kring Min-
nie, och halft omedvetet sade jag: Tom, mins du
den julen, då jag förde dig med mig hit?

Om jag mins den! Toms kraftfulla gestalt
skälfde såsom af en mäktig inre rörelse och ur hans
breda manliga bröst trängde ett doft ljud, midt emellan
en suck och en snyftning.

Tom, sade jag åter vi talade om dig
i somras, då vi voro i H. och Minnie sände dig en
hälsning.
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Medan jag upprepade den, satt han oeh såg in
i elden, skuggande ögonen med handen. Nåväl,

sade han slutligen, du är min gamle trofaste
kamrat och hvad jag har att säga, är als icke nå-
gonting att blygas öfver. Jag älskade henne, Rolf,
men hon ville icke gifta sig med mig.

Jag böjde mig framåt och gaf honom en del-
tagande blick.

Sade jag, att jag älskade henne, fortfor
Tom, det var orätt, jag älskar henne ännu och
skall göra det ända in i döden. Jag kände nog
hvilken himmelsvid skilnad det var mellan den ljufva
älskliga kvinnan och en gammal ful björn, sadan
som jag, men jag kunde icke låta bli att hoppas,
att älska henne, icke därför att hon var så gratiös
som en älfva, så vacker som aftonstjärnan; nej, där-
för att hon var så god, så ren, så obeskrifligt olik
alla andra kvinnor jag sett. Hon var det ljufvaste
jag kunde tanka mig, uppenbarelsen af alt skönt
och oskuldsfullt, den enda som jag någonsin skall
älska.

Jag såg på Tom, han hade rest sig och hans
gestalt tyktes plötsligen växa; hans ansikte bar ett
energiskt uttryck, som gjorde honom nastan vacker

sadan hade jag aldrig sett honom och i hans
ärliga grå ögon glänste klara tårar. Så förklaras
äfven det i sig själf fula af en ren, sann känsiä,
tänkte jag och böjde mitt hufvud för uppenbarelsen
af den gudomliga makt, som himlens Herre själf
nedlagt i människornas hjärtan. Vi sutto länge tysta
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och brasan brann långsamt ned, tils blott de röda
kolen spredo ett svagt sken öfver oss, då Tom åter
började tala:

Hon var en ovanlig kvinna, Rolf, sade
han —■ jag hade bort veta det; hon kunde aldrig
skänka sin hand, icke ens af medlidande, utan sitt
hjärta och detta hade hon gett bort för länge sedän.
Jag vet icke om den mannen lefde eller var död och
hvarför han icke kunde bli hennes make, men det
vet jag, att jag alltid skall kalla denne man lycklig.

Jag förblef tyst, men tankarna stormade inom
mig; huru aningslös satt icke min gamle vän bredvid
mig, »den lycklige!» Annu dyra syster bar jag din
enda hemlighet trofast och ensam.

Hon tänkte på mig, fortsatte Tom, be-
grundande; ja, jag förstår hvarför hon bad dig fram-
föra sin hälsning. Hon tänkte på mitt onyttiga,
gagnlösa lif och huru föga jag gjort mig värd ens
hennes aktning; men nu skall det blifva annorlunda.
Jag är en man i min fulla styrka, med kanske många
lefnadsår framför mig. Hon tänkte på mig! Godt,
jag skall äfven tanka på henne. Barmhärtige Gud,
det finnes ett återseende, ett lif efter detta, jag kände
det i dag vid hennes graf och fattade uti detta hopp,
såsom den drunknande i en räddande hand! Med
Guds hjälp skall jag försöka blifva litet bättre, litet
värdigare att få möta henne.

Tonen i min väns röst, så bruten och så ödmjuk,
rörde mig djupt, jag räkte ut min hand i mörkret
och fattade hans tili ett långt trofast handslag.
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Minnie hade testamenterat Björkvik åt mig, hon
hade inga närä släktingar och nu förstod jag
hvarför hon så ömt lade mig på hjärtat att alltid
årligen vistas där någon tid. Det gamla barndoms-
hemmet var henne så kärt och för alla dess under-
hafvande stod hennes hjärta öppet. Om alt]detta skulle
jag nu taga en trogen vård, så var hennes tysta tanke.
Med Guds hjälp har jag äfven försökt uppfylla dessa
mig anförtrodda plikter. Vi komma dit hvarje som-
mar, Nina, barnen och jag, då svalorna bygga sinä
bon; ty sedän jag öfverlämnat en del af minä affärer
åt en kompanjon, har jag bättre tid att ägna mig åt
mitt älsklingsarbete numera vården af Björkvik.

Min mor tillbringar sin mesta tid där, med
undantag af något kortare besök hos oss i Å. Jag
tror att hon känner sig närmare Minnie i det hem,
där de lefvat så lyckliga tillsammans. Det är alldeles
samma trefliga stäile som fordom och minä barn
springa nu omkring där Minnie och jag brukade leka
med hvarandra. Nina sitter hos min mor, alltid fli-
tigt sysselsatt. Nu är det hon, som har vård om
nyckelkorgen, min värksamma hustru, som ännu
fortfar att vara vacker, trots den lilla fetman, som
kommer henne att se helt värdig och matronlik ut.

Ofta, då solen kastar långa skuggor öfver fälten,
ser jag henne stå på tröskeln tili Minnies rum, som
nu är mitt, med en blomsterkorg i handen. Vi styra
då vara steg tili den icke långt aflägsna kyrkogården,
där Nina nedlägger sin doftande gåfva på en hvit
marmorvård, som bär namnet »Arminia Leopold» i
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gyllene bokstäfver, och därunder: »Salige aro dc
renhjärtade, iti de skola se Gud».

Här vid den fridfulla grafven i kvällens ljusa
skymning nedlade jag också en gång Minnies hem-
lighct i min hustrus hjärta. Det förekom mig, som
om hon velat det så, hon som tog tili sin uppgift
att osvikligt förena oss och som så djupt förstod att
intet- på jorden borde stå mellan en man och hans
hustru. Ninas tårar runno, medan hon lyssnade
tili min korta berättelse.

Dyra Minnie, hviskade hon hvad har
du icke värit för oss alla men särskildt för mig!
Jag var ett okunnigt, fordrande barn, själfvisk och
tanklös; hon väkte mig ur min försoffning tili med-
vetande, att jag var en kvinna, som hade viktiga
plikter att uppfylla, och med de mest rörande ord
visade hon mig, huru dyrbara de voro. Om du,
min make, kan sätta någon tillit tili mig, om minä
barn hysa förtroende och aktning för sin mor, så
är det hennes förtjänst! Hon har förenat oss alla
i kärlek, ställande sig själf i skuggan; hon gjorde
det medan hennes hjärta led och blödde, o Minnie,
Minnie! Men jag förstår henne dock, hon kunde
göra alt detta icke därför alt hon älskade, men för
att hon kunde försaka, det är kärlekens storhet.

Ja, så var det, Nina hade rätt!
Under årens lopp har jag ofta tänkt på Minnie.

Jag har tänkt på henne och tackat Gud, att Han
stundom låter oss lefva tillsammans med varelser,
vid hvilka jordens stoft icke tyckes fastna. De gå
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genom världen såsom en välsignelse, och tili och
men minnet af dem stannar kvar såsom en skatt
af oförgängligt värde. Sadan var Minnie.

I rummet, där jag sitter och skrifver hennes
rum står på den gamla byrån i hörnet ett mörk-
nadt ekskrin med antika beslag, det är Minnies bref-
schatull, som en gång gjorde mig bekant med hennes
hjärtas historia. Dagen efter hennes död fann jag
det här, men locket stod öppet och skrinet var tomt,
hon hade med egen hand tillintetgjort tili och med
dessa stackars vittnesbörd om en känsiä, som hennes
omutliga samvete säkert fördömt, Under schatullet
ligger Minnies sista arbete, den vackra mattan, ämnad
tili en julgåfva för vårt hem och på hvilken ännu
de sista stygnen fattas.

Aftonsolen strömmar i detta ögonbliek rikt öfver
en tafla på väggen ofvanför soffan. Det är ett utsökt
väl måladt porträtt af Minnie, utfördt efter fotografi
af en af vårt lands främste artister. Han har mycket
väl lyckats träffa hennes blick och det ljufva leendet;
skönare bilder har han säkert malat, men säilän,
det tror jag fullt och fast, någon mera älsklig och
rörande än hennes. Barnen pryda alla somrar taflan
med kransar af friska eterneller, ty i deras unga
hjärtan liksom i vara iefver minnet af henne, »min
syster», såsom den skönaste, mest oförgängliga
evighetsblomma.



}£rdn en reseiur.
\lf i voro tre landsmaninnor, som vistades uppe vid
'{£ det lilla norska sanatoriet i afsikt att stärka

vara lungor med bärgsluft och vara muskler genom
dagliga vandringar bland fjällen.

Att beundra den storslagna naturen omkring oss
var snart sagdt det enda, i alla hänseenden det för-
nämsta nöje som bestods. Åtminstone funno vi
badsocieten mer än lofligt tråkig, kanske särskildt
därför att här, som vid de flesta mindre kurorter,
bildats kotterier, högst exklusiva och oåtkomliga för
främlingar.

Vi gingo vår väg och det öfriga sällskapet gick sin.
Detta medförde visserligen fördelen af en fullkomligt
ostörd frihet, men denna hade dock kanske i längden
blifvit en smula enformig, om det ej lyckats oss att
göra några trefliga bekantskaper. Den första var en
ung svensk folkskollärarinna, som begifvit sig hit
upp för att samia krafter efter en under terminen
genomgången sjukdom. Hon såg vid sin ankomst
mycket klen ut, men hon hade ett beundransvärdt
gladt lynne, hvarför hennes sällskap blef för oss en



99

riktig akvisition. Da hon kom alldeles ensam och
bland badgästerna inte fann en enda bekant, slöt
hon sig tili oss, skolmänniskor från andra sidan
Bottenhafvet. Tack väre hennes meddelsamhet och
sprudlande friska humör ljödo ofta muntra skratt-
salfvor från det hörn af den stora kurhusverandan,
där vi sutto under måltiderna. Det var ett sant nöje
att höra hennes humoristiskt träffande, men alltid
godlynta omdömen om det öfriga sällskapet; en ny
kurgästs ankomst gaf alltid anledning tili många kom-
mentarier, mycket skämt och prat oss emellan.

En dag uppenbarade sig en främmande ung man
vid bordet närmast oss. I sin enkla grå dräkt och
med något nastan blygt reserveradt i hållning och
skick, såg han högst anspråkslös ut. Vår svenska
kollega kastade menande blickar på oss. Han var
nog alt en fattig skollärare den där grannen, menade
hon, det kändes så bekant. Manne han stod lika
ensam här som hon vid sin hitkomst; nå, det skulle
man nog snart få reda på!

Följande morgon kom hon småmysande in i vårt
rum på hotellet. Nu har jag gjort bekantskap med
nykomlingen, hette det han är från Göteborgs-
trakten, skollärare eller ej, det vet jag inte, bara att
han är obekant med alt och alla här och att jag
beslutat, att vi skola taga honom under vara vingars
skugga. Ser ni, så bilda vi tili slut också ett kotteri,
vi som de andra.

Det var så likt vår vän Klara, tykte vi, hon
hade alltid sådana hastiga impulser, men länge dröjde
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det inte häller innan äfven vi nannat oss kandidat
Lewison, soin enligt svenskt bruk benämdes doktor.
Han gjorde från första stund ett godt intryck på oss
alla och detta stärktes under vår vidare samman-
vara. I sitt uppträdande var han enkel och okonstlad,
utan att hans sätt i minsta mån bar spår af tafatthet
eller ovana, man kunde ej undgå att i honom genast
se den väl uppfostrade mannen från ett bildadt hem.
För vänlighet var han synbarligen mycket känslig
och blef lätt tillgänglig och språksam, då han möttes
af sympati. Från den konventionella badsocieten höll
han sig fjärran.

Söndagen efter hans ankomst såg jag vår kan-
didat på förmiddagen långsamt aflägsna sig uppåt
f jällen med en' bok i handen. Det låg sabbatsfrid
öfver näjden, solen sken på sanatoriebyggnadernas
svarta tak och ute på sandplanen lekte barnen, medan
damernas röda parasoller döko upp här och där mel-
lan anläggningarna. Det koin öfver mig en stämning,
sadan den målas för oss i »Saeterjentens söndag»:

»O, den som engang fick önske sig hjem, blandt
folk som paa kirkevej skride.»

Jag saknade kyrkan och gudstjänsten, vi hade
icke deltagit i en sadan sedän vår hitkomst, ty här
fans ej något tillfälle därtill. Middagstiden satt jag
under en gran och läste dagens text i min psalmbok.
Steg hördes bakom mig och när jag vände mig om,
såg jag kandidaten återvända från sin promenad.
Ni har gjort en riktig långtur. sade jag.
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Åhja, men jag har inte värit i rörelse hela
tiden, svarade han en god timme satt jag där
uppe och firade gudstjänst i ensligheten. Vara
bliekar möttes förståelsefullt. Ni har tänkt på
detsamma tillade han och såg på boken i min
hand. Jag berättade honom om min förmiddags-
stämning och de tankar sabbaten väkt hos mig.

Ni har alldeles rätt, sade han för mig
är det också en stor saknad, att icke på söndagen
kunna besöka Guds hus, därför gick jag dit upp i
Hans stora tempel.

Han yttrade detta helt stilla utan minsta skymt
af salvelse och tanken på att vår nye bekantskap
hade en så allvarlig lifsriktning, gjorde honom för
mig dubbelt sympatisk. Under veckan voro vi myk-
ket tillsammans, han tyktes trifvas väl i vårt sällskap
och vi gjorde flere gemensamma utflykter, hvarunder
Klaras glada infall upplifvade oss alla. Också kan-
didaten, som ej var humoristiskt anlagd, log helt godt
åt hennes harmlösa skämt och därvid lyste det tili
djupt inne i hans stora bruna ögon.

Då söndagen åter inföll, kom han på förmid-
dagen upp tili oss, där vi sutto samlade på balkongen.

Skulle vi icke läsa ett Guds ord tillsammans, vi
främlingar från skilda trakter, dem Herren här fört
tillhopa? frågade han. Ja, det ville vi nog alle-
samman.

Om ni tillåta, skall jag gärna blifva före-
läsare, jag brukar vanligen samia vårt husfolk
tili morgon och aftonandakt, så att jag har någon
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vana att leda gudstjänsten i hemmet sade lian
enkelt.

Därpå framtog han sin lilla bibel, samma bok
som han föregående söndag medfört på sin fjäll-
vandring och uppläste dagens text hvarefter följde
en kort bön. Han hade en ovanligt välljudande röst
■och ett sätt att uttala orden, så att de med särskildt
eftertryck fäste sig i minnet. Osökt och fritt talade
han sedän öfver det i texten angifna bibelstället, med
ovanlig lätthet att extemporera och på ett varmt
öfvertygande sätt, utan salvelse eller förkonstling.
När han slutat, frågade han om vi inte skulle sjunga
något tillsammans.

Vi sågo brydda på hvarandra, på verandan
nedanför balkongen sutto många af hotellets gäster
och gårdsplanen vimlade af människor. Vi blygdes
ej öfver vår gudstjänst, men vår medfödda finska
skygghet för offentligt uppträdande höll oss tillbaka.
Men Klara steg genast upp och närmade sig kandi-
daten. Hvad skola vi sjunga? frågade hon.
»Jag hvilar trygg på klippan», eller kanske snarare
xDyraste Jesu, Din viii jag blifva.»

De började sjunga och då sangen äfven var oss
bekant, förenades snart allas röster i en gemensam
kör. Kandidaten hade en vacker baryton, Klara en
hög, ren sopran, så att det hela klingade rätt melo-
diskt i den klara middagsluften. En och annan af
de förbigående kastade en förvånad blick upp tili
oss, några stannade för att lyssna.
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Detta var vår första gudstjänst vid sanatoriet,
men den efterföljdes af många andra. Några af
badsällskapet sågo kanske en smula ironiskt på oss
för dessa andaktsstunders skull och jag hörde dem
försmädligt skratta åt kandidaten, »pietisten»" som
de kallade honom. I det hela hade vi föga förar-
gelse af »världen» i vårt lilla samhälle, en erfarenhet,
soin andra säkert delat med mig under liknande
förhållanden. En fritt uttalad öfvertygelse vinner
vanligen snarare aktning än missaktning och vår vän
kandidaten förbisågs af societen snarare på grund
af sitt enkla uppträdande än för sinä religiösa åsikter.

Ofta, då vi gjorde någon utflykt och slogo oss
ned för att beundra en vacker utsikt, hände det att
han tog upp sin lilla bok ur fickan och läste några
verser ur konung Davids psalmer och vi tykte att
de majestätiska orden passade underbart väl tili den
storslagna omgifningen. Kandidatens kristendom var
en sund, frisk känsiä, som gjorde honom glad tili
sinnet, vänlig mot sinä medmänniskor och benägen
att se allting från den ljusare sidan.

Det var en i alla afseenden treflig sommar för
oss alla, men som ingenting här på jorden är be-
ståndande, så skulle äfven denna glada tid snart
taga slut. En vacker dag gjorde kandidaten upp-
brott och snart måste vi följa hans exempel.

Kom ihåg att ni lofvat besöka mitt hem,
innan ni lämna Sverige sade han tili oss finnar
vid afskedet fröken Klara måste också komma
med tillade han vi hafva en liten mönsterskola
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där hemma, som det kanske skulle intressera er
att besöka.

Ja, han var värkligen en så älskvärd bekant-
skap, att man ogärna fann sig vid tanken att inte
få träffas igen och så beslöto vi att följa den vän-
liga uppmaningen. Han hade gifvit oss sin adress
och gifvit anvisningar för resan, vi viste att han
bodde tillsammans med sin mor, som var enkä, på
en egendom närä Göteborg, men stort mer kände vi
inte häller om hans lefnadsförhållanden, tv han plä-
gade ej tala om sig själf och sinä egna angelägen-
heter.

En gång hade han yttrat, att hans studier blifvit
afbrutna vid faderns död, emedan modern då behöfde
honom i hemmet, men om han var rik eller fattig,
det hade vi inte ett begrepp om. När tiden för in-
friandet af vårt gifna löfte närmade sig, kände vi
oss därför halft förlägna vid tanken på att resa och
besöka främlingar, om hvilka vi kände så föga och
vi förebrådde hvarandra att icke hafva tagit vår
unge vän riktigt i förhör, så att vi kunnat vara orien-
terade, då vi nådde resans mål. Då vi tagit ett
hjärtligt afsked af fjällen, förde bantåget oss obevek-
ligt timme efter timme söderut »mot ett okändt öde»,
som Klara patetiskt uttrykte sig.

Jag tycker att det ovissa just är det mest
pikanta vid detta besök menade hon nu kunna
vi omgjuta vår kandidat med ett romantiskt skimmer
och antaga att han är fast en förklädd prins. Det
är utomordentligt intressant. Så log hon så att de
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hvita tänderna lyste och lifvade upp vara beklämda
sinnen tils vi nådde resans mäl.

***sunda, en half minut! Ijöd konduktö-
rens entoniga stämma. Vi foro alla upp som träffade
af en elektrisk stöt, det var ju här vi enligt kandi-
datens uppgift borde stiga af och där han lofvat
vara oss tili mötes. Vi togo vårt handbagage och
skyndade ut på perrongen, ifrigt spanande efter vår
väns väl kända ansikte, men ingen syntes tili. Det
var en liten enslig station och vi sågo där ingenting
annat anmärkningsvärdt, än en präktig fyrsitsig landå,
hvars bruna skymlar den prydlige kusken tyktes
hafva ali möda att tygla.

Hvem var då den afundsvärde, som ägde ett
sådant ekipage tili sitt förfogande denna tanke
hann knapt uppstiga inom oss, innan en galonerad
betjänt närmade sig och artigt bugande sporde, om
vi ämnade oss tili ***näs. Då vi jakade, framförde
mannen en höflig ursäkt från sin husbonde, doktor
Lewison, som i anledning af en skolinvigning, vid
hvilken han måste närvara, icke kunnat i egen per-
son mottaga oss och bad sedän att få taga hand
om vara reseffekter, hvilka placerades på en liten
kärra, dragen af en hurtig gosse i uniform med ga-
lon på mössan. Vårt stationsbud förklarade
vår livreklädde riddare. Därefter förde han oss fram
tili vagnen och hjälpte oss upp, som om vi värit
alla minst grefvinnor försäkrade Klara, då hon
ledigt sjönk tillbaka mot de ljusgrå sidenkuddarna,
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på hvilkas ypperliga ressorer man formligen sväfvade
upp och ned.

Vi voro inte så litet förbluffade öfver att be-
finna oss här och hvarjehanda dunkla aningar bör-
jade uppstiga inom oss, medan vi åkte framåt genom
vackra träddungar och odlade fält. Efter en half
timmes åkning vände den livreklädde sig om tili oss
och visade med handen bort mot en massa bygg-
nader och höga skorstenar, som reste sig tili höger
om vägen. Där ligga fabrikerna upplyste han

och här tili vänster kan man redan se karak-
tärshuset.

Var då vår kandidat icke blott godsägare utan
äfven bruksidkare, frågade vi oss alt mer och mer
förvirrade, medan vi sträkte oss fram för att betrakta
en ståtlig slottlik byggnad, som i värdig storhet reste
sig framför oss på den stora gårdsplanen, som kan-
tades af åldriga askar.

Hu, så imponerande! Det gick riktigt en
rysning öfver oss, då vagnen svängde in under trä-
den i den långa alleen, som förde rakt fram tili en
präktig pelargång med balustrad af gjutjärn och
magnifika urnor, fylda af praktfulla blommor. En
ny upplaga af den livreklädde, om möjligt höfligare,
men något styfvare och värdigare -- en äkta
hofmästartyp slog upp de höga paraddörrarna
för oss fyra anspråkslösa kvinnor i dammiga res-
kappor och hattar medfarna af väder och vind. Vi
kände oss värkligen små och obetydliga där inne
i den kolossala förhallen med sitt hvälfda tak och
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sinä rikt dekorerade väggar. En bred med mjuka
mattor belagd trappa förde därifrån upp tili öfra
våningen; räckvärket var konstnärligt skulpteradt
oeh hvarje trappafsats prydd med statyer och höga
lagerträd.

Hade vi värkligen kömmit tili rätt ort och ställe,
eller var detta ett sagoslott, dit någon trolsk fe för-
satt oss utan vårt eget åtgörande. Vara dammiga
skor lämnade grå märken efter sig på den röda gång-
mattan, då hofmästaren förde oss upp tili vara rum;
vi passade bestämt icke i denna omgifning.

Kloekan tre serveras middag förkunnade
han då kommer vår husbonde hem och tili dess
kunna damerna godt hvila sig efter resan. Fru Le-
wison sköter alltid sin korrespondens denna tid på
dagen.

Han öppnade dörrarna tili två stora rum i öfra
våningen, gjorde en grandios bugning och försvann.

Vi stirrade på hvarandra och ingen kom sig för
att säga något, förrän Klara utbrast: Hvad var
det jag sade om den förklädde prinsen, ser ni jag
profeterade med eller mot min vilja! Vi måste
alla skratta, tv situationens allvar hade onekligen
äfven sin komiska sida och för resten var det ju
klokast att som Klara så vist utlät sig finna sig
i förhållanden, som man icke kunde ändra. Följ-
aktligen sökte vi återvinna vårt mod och började
se oss omkring med nyfikna blickar.

Gästrummen voro idealiska, stora och luftiga,
det ena hållet i rödt, det andra i ljusblått med hvit-
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lackerad möbel, präktiga speglar och marmor lavo-
arer med finaste porslinsservis. Hvartdera rummet
hade en garderob, en sannskyldig liten klädloge
med dubbla rader hängare och hyllor rundt omkring
väggarna. O ve, där hade man stält vara anspråks-
lösa kappsäckar, som i denna storartade tomhet togo
sig mer än tarfliga ut.

Naturligtvis måste man göra toalett tili den så
ceremoniöst tillkännagifna middagen och vi hastade
att begagna de fördelar, som stodo oss tili buds.
Vatten och hårborstar användes med ifver och res-
dräkterna utbyttes mot den enda bättre klädning,
som enhvar af oss medfört för denna lilla afstickare
på hemresan.

Sedän denna viktiga angelägenhet var undan-
gjord, gingo vi ut på balkongen som fans framför
vara fönster, för att se oss omkring. Vi befunno
oss alldeles midtemot alleen, genom hvilken vi
anländt och nedanför oss låg den vackra gräs-
planen med präktiga bladgrupper och blommande
stamrosor; allting var ordnadt med utsökt smak af
skickliga händer. Mellan trädens lummiga grenar
skönjdes bördiga fält, detta okända ***näs var
tydligen en ansenlig possession; längre borta fram-
skymtade fabriksskorstenarna, från hvilka rök uppsteg
och förorsakade en lätt skuggning på den eljes klara
himlen.

Medan vi stodo lutade öfver balkongens bröst-
värn, rullade hjuldon nere på vägen. Det var en
enkel droska och i den återfunno vi ändtligen vår
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kandidat, som själf körde en vacker svart hingst,
medan en liten groom satt uppkrupen på sätet bakom
honom.

Just då han svängde upp tili husets ingång höjde
han hufvudet och varseblef oss. Hatten flög af och
de vackra bruna ögonen sände oss en strålande väl-
komsthälsning. Vi skyndade ned för att möta honom
i vestibulen och där stod vår kare reskamrat från
fjällvandringarne, lika enkel som förr i sin grå dräkt
bland ali den omgifvande ståten.

Jag var så ledsen öfver att inte kunna möta
er vid tåget sade han och trykte hjärtligt vara
händer jag måste tyvärr vara med vid invigningen
af en skola och tala tili barnen, men jag försäkrar
att minä tankar nog voro er tili mötes halfvägs. Nu
måste ni stiga in i salongen och göra bekantskap
med min mor, jag tror visst att hon denna tid är
ledig att mottaga er.

På en vink öppnades deuxbattangerna af den
ståtlige hofmästaren, hvars fina livre i elegans vida
öfvergick husbondens enkla utstyrsel och vi in-
fördes i en storartad salong med väggar i hvitt och
guld och möbel beklädda med tjokt siden. Midt på
parkettgolfvet stod en gammal dam, ovanligt lång
och ovanligt rak, klädd i blänkande svart atlas med
svarta spetsar öfver det ännu blott lätt grånade håret;
hon hade mörka ögon och i öfrigt en starkt utpräg-
lad judisk typ.

Min mor presenterade vår unge vän på
sitt okonstlade sätt och donna Grandezza värdigades
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räcka oss handen med ståtligt behag. Hon var oemot-
sägligen imposant.

Några minuter senare anmältes middagen och
den ceremoniöse hofmästaren, som anförde vårt tåg
för att uppslå dörrarna, förminskade ingalunda det
intryck af pompös värdighet, som tyktesvaraherskande
på stället.

Serveringen försiggick med samma högtidlighet;
vi åto jag skulle omöjligt kunna säga hvad, blott
att maten var utsökt på äkta porslin, de gedigna
gafflarna tyngde i handen och desserten serverades
på silfvertallrikar. Härliga blommor prydde bordet,
hvar och en hade en liten bukett vid sitt kuvert
och flere sorter vin serverades i antika glas, men
värden drack oss tili i oblandadt källvatten han
var absolutist sedän flere år, det viste vi. Midt i
ali denna prakt och ståt var han den ende, som
hela tiden behöll sin utsökta enkelhet i sätt och upp-
trädande, medan han presiderade vid ett värkligen
furstligt middagsbord.

Jag kunde inte låta bli att tanka på badsocie-
tens förbiseende af honom; hvad månne de eleganta
damerna skulle sagt, om de nu kunnat se honom
här intaga värdens plats.

Efter måltiden förde han oss att bese huset, ett
riktigt palats, inredt med ali rikedomens luxuösa
prakt och prydt af dyrbara taflor och skulpturer,
vittnande på en gång om ägarens fina smak och
storartade mecenatskap. Tili sist bjöd han oss in på
»mitt område», som han skämtsamt sade och bad
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oss stanna kvar och kanna oss hemmastadda. Det
kunde vi också här, ty dessa ram voro, trots sin
enkelhet, i vårt tycke de hemtrefligaste i hela huset.
Höga bokskåp täkte väggarna och några vackra konst-
värk skänkte hvila för blicken; möblerna af mörk
mahogny voro tunga och gedigna; det af papper
höljda skrifbordet vittnade om att här värkligen ar-
betades. I ett mindre rum fans en svarfstol och en
hei liten snickarevärkstad, en sädproberingsmaskin
och åtskilliga redskapsmodeller i miniatyr samt ett
dyrbart herbarium. På andra sidan låg sängkamma-
ren med Guido Renis härliga Kristushufvud midt
framför bädden, så att den uppvaknande alltid måste
skänka bilden sin första blick.

Att vår vän var en ifrig naturforskare märkte
vi äfven, ty utom de vetenskapliga arbeten i denna
branche, som funnos i riklig mängd, stodo sällsynta
mineralier, snäckor och annat dylikt uppstälda på
flere vackert skulpterade ekhyllor och på kransen
af den utsökt stilfulla kaminen.

Här bruka min mor och jag sitta i höst-
skymningen, medan brasan flammar och då göra vi
upp mångahanda planer sade han med en vacker
blick på donna Grandezza, som slagit sig ned i en
antik länstol, en passande tron för hennes drottning-
lika värdighet. Hon smålog mot honom och moders-
ömheten, som därvid strålade ur de mörka ögonen
gjorde henne med ens vida mindre kali och otill!
gänglig för oss, hvarför vi oek, tack väre vår värds
outtröttliga älskvärdhet, omsider återvunno vår van-
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liga sällskaplighet. Så förflöt eftermiddagen snabt
som en dröm.

På aftonen företogo vi en promenad genom de
storartade trädgårdsanläggningarna, hvarvid värdin-
nan själf hade den vänligheten att förevisa de vid-
sträkta drifhusen, där sällsynta exemplar af tropiska
växter fägnade blicken; vinkasterna stodo fulia af dof-
tande drufvor, hvilkas godhet vi redan profvat vid
middagen, utan aning om att de voro vuxna på stället.

Efter kvällsvarden, som var betydligt mindre
pompös än middagen, och sedän två betjänter ljud-
löst burit bort servisen, fyldes den stora matsalen
helt plötsligt af en talrik skara husets många
tjänare hvilka samlades här för att bevista afton-
andakten. Kandidaten vände sig tili Klara med en
fråga om icke hon godhetsfullt ville leda sangen
och vår unga reskamrat satte sig modigt vid den
vackra orgeln, som genast tilldragit sig vår upp-
märksamhet.

Sedän aftonpsalmens toner förklingat, läste vär-
den en kort betraktelse, följd af en fritt uttalad bön,
och nedkallade sist Herrens välsignelse öfver huset
och alla dess invånare, hvarvid gästerna särskildt
nämdes, öfver landet och mänskligheten i gemen.
Det hela var lika enkelt som djupt stämningsfullt
och kvarlämnade ett oförgätligt intryck.

Då vi kömmit upp i vara rum efter denna skiftes-
rika dag, slog Klara händerna tillsamman och utbrast:

Om icke alt detta liknar händelserna i »Tusen
och en natt», så viii jagvara en nors. Ja, det smakar
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för en fattig folkskollärarinna, som är van vid sill
och potatis på grof fajans, att äta glace på silfver-
tallrikar hon smackade med läpparne härligt!

Vi instämde skrattande och gingo sedän tili sängs
i de bekväma bäddarna med ressortmadrasser och
finaste linne med knypplade spetsar i rosenmönster.

Så furstligt det är Klaras hand gled smek-
samt öfver det mjuka sidentäcket, medan hennes
pigga ögon såsom tili jämförelse, halft skälmskt, halft
vemodigt granskade de slitna vecken på hennes kam-
tröja och de snedgångna, af fjällstigningar illa med-
farna turistskorna, som vid sängfoten bedröfligt
lutade tåspetsarne mot hvarandra.

Stackars lilla Klara, om någon ung flicka fått
försaka alt, som förskönar den jordiska tillvaran,
för att kunna draga fram mor och syskon, så var
det visserligen hon och inte ens när krafterna sveko
hade hon klagat. En så sällsynt fläckfri och osjälf-
visk natur träffar man säilän. Jag måste gå fram,
stryka undan de ostyriga små lockarna och kyssä
hennes rena vackra panna. Hvad nu då, tårar i
ögonvrån! Rörde sig värkligen i denna stund afun-
dens svarta känslor i ditt barnafromma sinne? Nej,
nej! Jag tänkte bara huru gladt det skulle kannas
för mor där hemma att en gång få hvila sin gikt-
brutna kropp på en sadan här god madrass
hviskade hon och gömde för ett ögonblick sitt hufvud
vid mitt bröst. Strax därpå ljöd det åter käkt:
God natt, kamrater, glömmen ej att räkna fönster-
rutorna, innan ni somna!

8
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Följande morgon voro vi uppe i god tid, men
husets unge värd hade dock förekommit oss.

Jag är alltid tidigt i rörelse sade hari, då
vi hälsade god morgon på hvarandra, det är icke
blott min plikt som husbonde, utan jag drifs därtill
äfven af det fridfulla lugn, som råder under de stilla
morgontimmarna; i åratal har jag känt välsignelsen
af dessa stunder.

Sedän vi frukosterat med honom donna Gran-
dezza sågo vi först vid lunchen frågade han om
vi ville se fabrikerna och följaktligen begåfvo vi oss
genast på väg.

Där nere låg en hei liten stad af olika indu-
striella inrättningar, hvilkas detaljer kandidaten out-
tröttligt och med stor sakkännedom beskref för oss.
Sedän gingo vi och åhörde en lektion i skolhuset,
som låg på en vacker af löfträd omkransad kulle.
Läraren var en f. d. fattig fabriksarbetare, som hus-
bonden uppfostrat, då han upptäkt hans anlag och
lust för läsning; han såg klok och intresserad ut och
lektionen gick med lif och lust. 1 den luftiga slöjd-
salen fans ett så rikt förråd af ali möjlig material
att det vattnades Klara i munnen, som hon själf
sade. Elevernas lekplan och gymnastikställningar
besågos och, medan vår unga svenska kollega för-
djupade sig i ett samtal med läraren rörande skolan,
satte vi andra oss på ett gungbräde under fönstret
och sågo kandidaten leda barnens lekar under
frikvarten. Han var tydligen deras bäste och
käraste vän.
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Öfveralt i de olika värken hade vi också lagt
märke tili det goda och förtroendefulla förhållande,
som tyktes råda mellan husbonden och arbetarne;
det var med vördnad, ja med kärlek man hälsade
honom, hvar han än visade sig.

Då han upphettad med hatten i hand kom till-
baka tili oss, kunde jag ej låta bli att skämtsamt
bry honom för att uppsåtligt hafva velat föra oss,
sinä sommarvänner, bakom ljuset i fråga om den
ställning han intog i världen. Här herskar ni ju
som en kung i sitt rike sade jag hvad tror
ni väl att man där uppe vid sanatoriet skulle sagt
om alt, hvad vi fått skåda i ert hem?

Han smålog godmodigt. Jag hoppades hela
tiden att blifva tagen för en folkskollärare eller kolpor-
tör sade han. Ni, minä kara turistkamrater,
kände min inre ställning, mitt själslif och det var ju nog.

Då vi vände hemåt, passerade vi en vacker
paviljong, inbäddad i åldriga lönnar strax tili höger
om vägen. Här bruka mitt folk och jag tillsam-
mans betrakta Guds ord om söndagseftermiddagarna

berättade han det är så många bland dem,
mödrar med små barn och äldre personer, som icke
kunna komma tili den något aflägsna sockenkyrkan
på förmiddagarna och därför skänkte min mor med-
len tili detta lilla bönehus, som invegs på min tjugu-
tredje födelsedag. Ni kunna ej föreställa eder, hur
vackert vårt tempel är fullt upplyst t. ex. jul- och
nyårskvällarna, då vi samlas här för att bedja och
lofsjunga Honom, som i höjden bor.
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Vi gingo vidare under tystnad, stilla begrundande
hvad vi sett och hört och tänkande på hvilket i san-
ning rikt lif denne rikedomens son här lefde.

Den återstående delen af dagen förflöt lika an-
genämt och när vi talade om vår afsikt att bryta
upp följande morgon, blefvo vi öfverröstade af både
kandidaten och fru Lewison. Således tillbragte vi
tre sköna innehållsrika dagar på det vackra ***näs,
hvars älskvärda gästvänskap aldrig skall gå ur vårt
minne.

Vid afskedet kyste vi donna Grandezzas med
briljanter smyckade hand och hon kyste oss alla på
pannan. Under vårt besök hade vi lärt oss, att
under den stela ytan klappade ett ädelt och för alt
godt öppet kvinnohjärta och det var med ömsesidig
aktning vi skildes från hvarandra.

Kandidaten följde oss tili stationen och öfver-
räkte vackra blombuketter tili oss alla. Han hade tårar
i sinä djupa ögon, då vi sade farväl. Kanske rakas
vi aldrig mer här nere sade han. Guds vägar
känner ingen af oss, men jag hoppas med ali säker-
het, att vi alla en gång skola mötas på andra sidan.
Farväl, farväl, Guds frid ledsage eder!

Tåget ilade bort, vi viftade med näsdukar och
blombuketter, han svängde sin grå filthatt, där han
stod ensam på den lilla ensliga platformen med
morgonsolens ljus bakom sig, som ett förklaringens
skimmer. Jag skall alltid minnas honom så.

Det kännes nastan svårt att från sagovärlden
klifva in i värkligheten igen sade Klara med en
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suck och knäpte ihop sin urblekta regnkappa, ty det
var en kylig morgon, som påminde om höstens an-
nalkande.

Jag tänkte på kandidaten, som vi hade lämnat
där borta ensam, d. v. s. han hade ju sin mor, mera
ändå tyktes det mig som om han kunnat behöfva
en vän, en ung varm kvinna vid sin sida för att
dela alla de mångahanda intressen, hvilka lågo ho-
nom om hjärtat och jag hade äfven funnit henne.
Medan vi ilade framåt försänkta i tankar och minnen,
gjorde jag upp min lilla roman och hade just hunnit
fram tili bröllopet, då vi nådde den station, där
Klara skulle stiga af och så afklipte afskedshälsnin-
garna tvärt de brokiga trådarna i fantasins väf.

Skall värkligheten knyta dem tillsammans, det
får framtiden utvisa.



Dödens s&uc^a.
.fö.ommarkvällen bredde sin frid öfver den landtliga
iQ) näjden, insjön låg spegelklar skimrande i afton-
solens sista strålar och från andra sidan sjön klin-
gade kyrkklockorna tili hälgemål, ty veckans sista
dag var inne.

1 trädgården doftade syrenerna och de dubbla
pionerna stucko dristigt upp sinä blossande kronor
på rabatten under fönstren på nedra botten, medan
där ofvan nystrukna gardiner svajade i gästrummens
öppna fönster. På verandan stod farmor skuggande
ögonen med handen, för att kunna se ned i alleen
under lönnarna. Det låg en väntansfull stämning
utbredd öfver alt på den hemtrefliga gamla gården;
vagnshjul hördes rulla där borta på vägen. Nu åkte
de öfver bron med de röda ledstängerna, så gingo
hästarne i skridt uppför backen, men svängde sedän
raskt in på gården och fram tili trappan.

God afton, god afton! I ett nu var vagnen
omringad och tjänstvilliga händer lyftade ned först
en vacker flicka på tio år, sedän en duktig pys på
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fem; därefter steg unga frun själf ur och lade
den yngsta lilla tvååringen i farmors öppna armar.

Gud välsigne er minä barn, varen alla varmt
välkomnade! De milda blå ögonen stodo fulla
af tårar, medan hon hjärtligt trykte sonhustruns
hand.

Nu måste de små genast få sin aftonvard
och sedän foras lill sängs; sade hon ser du,
lilla vännen här slumrar redan med hufvudet mot
min axel!

Ja, de voro nog trötta och behöfde hvila efter
den långa resan från järnvägsstationen. Där uppe
i gästrummen stodo bäddarne så inbjudande med
kuddar af mjukaste dun och bländhvitt af torkade
rosenblad doftande linne från farmors väl försedda
linklädsskåp. Själf stoppade farmor täcket omkring
sinä skatter och hörde dem bedja sin aftonbön:
Gud bevare pappa och mamma och farmor och alla
människor.

. Ack, minä älsklingar, minä hjärtebarn!
Hon gick blidt leende och med lätta steg utför den
smala knarrande trappan; det var ett gammalt hus

farmors barndomshem och hon hade länge-
sedan fylt sjuttio år.

Nu satt hon där nere vid det öppna fönstret i
förmaket och språkade förtroligt med svärdottern.

Hvad här är vackert och fridfullt, lilla far-
mor den unga frun böjde sig ned och kyste den
gamlas fina hand jag satt här och njöt af syren-
doften och aftonlugnet och kände så djupt, att jag
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nu kömmit i hamn, undan alt oroligt och bedröfligt
ute i världen.

Det låter nastan, som om du trodde att detta
gamla hem vore ett slags slott »sorgenfri» svarade
svärmodern leende nog stormar vår lilla sjö där
borta också ibland, så att vågorna gå hvitskummiga,
må du tro!

Ack, kara farmor, hufvudstadslifvet med sinä
ständigt växlande intryck, sitt bråk och sin äflan,
det är dock något helt annat, utslitande för kropp
och själ och så, när man har små barn, är det en
ständig oro. Tänk alla de faror, för hvilka dessa
hjälplösa varelser dagligen äro utsatta och de grymma
barnsjukdomarna sedän, själfva luften som de in-
andas är fyld af baciller.

Den gamla frun smålog. Kanske hade vi
gammaldags mödrar det bättre, vi som voro totalt
okunniga om alt hvad mikrober hette sade hon

men du ser så trött ut, lilla vän.
Ja, minä nerver äro alldeles förstörda, fruktar

jag; först hade lille Karl katarr och jag befarade
lunginflammation, sedän kommo alla förberedelserna
tili Edvards utländska resa och så de oroande kolera
ryktena. Vi skulle nog längesedan flyktat för dem,
men Edvard kunde inte bli färdig att resa tidigare;
det var ett manuskript hvars korrektur han skulle
öfvervaka och därför måste vi dröja. Du kan inte
tro, hur rädd jag värit och hvilka utomordentliga
försiktighetsåtgärder man vidtagit i hufvudstaden.
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Nå, men det låter ju betryggande sade
farmor.

Ack ja ja visst och likväl hon drog
rysande ihop axlarna de titgöra dock en bestän-
dig påminnelse om det spöke, som hotar oss och
jagfår nervskakningar blott jag känner lukten af Iysol.

Vi måste anförtro oss själfva och alla vara
kara i Guds hand min dotter, det finnes ingen trygg-
het annorstädes sade den gamla och strök kär-
leksfullt svärdottern öfver hennes bleka kind. Nu
skall du följa barnens exempel och gå tili hvila, en
annan kväll skola vi tillåta oss att njuta längre af
dessa midsommaraftnars fägring. Hon kyste den
unga frun på pannan och bjöd henne sedän god natt.
Snart slumrade de trötta resenärerna ostörda bakom
fälda rullgardiner.

Gamla doktorinnan ensam var ännu vaken, då
en svag knackning på förstugudörren kom henne att
blicka ut i sommarnattens skymning. Hon tänkte
på huru ofta hon hört en sadan knackning, hur
mången mörk höstkväll och kulen vinternatt detta
ljud väkt henne ur sömnen. Ända från foma tider,
då hennes man utöfvade en vidsträkt praktik, hade
icke blott gårdens egna underhafvande, utan äfven
folk från omnäjden vant sig att här söka hjälp och
råd, vissa att aldrig blifva afvisade, hvilken tid på
dygnet de än bådo därom. Hennes första tanke
gälde därför ett sjukbud.

Några minuter senare kom också trotjänarinnan
Fredrika sakta in i rummet.
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Hvem är sjuk?
Det är en fattig gumma där ute, som ber

om natthärbärge och säger att hennes gosse, som
hon leder vid handen, är mycket sjuk.

Stackars människa, låt henne fä komma in
i stugkammaren, jag skall strax följa efter och se
om barnet.

Ja, han ser usel ut den pojken, modern sade
att han inte kunnat äta på flere dagar, det gör ondt
i haisen på honom.

Doktorinnan kastade en morgonrock omkring sig,
tog läkemedel från sitt väl försedda husapotek och
gick sedän öfver den stora tysta gården bort tili
stugbyggnaden, där hennes gäster från landsvägen
redan voro inkvarterade. En undersökning af det
sjuka barnet och några frågor tili modern, gjorde
genast klart för henne att här förelåg ett allvarsamt
fall. Hon erinrade sig, att den unge kommunalläkaren
följande dag skulle passera förbi tili en närliggande
gård och hon beslöt att tidigt nasta dag sända ett
bud, för att bedja honom vika in på återvägen; det
var alt hvad hon för tillfället kunde göra. Lange
stod den gamla frun i tankar vid sitt fönster. Svär-
dotterns ord runno henne i minnet: Det kännes
som om jag nått en lugn hamn, långt borta ifrån
alla bekymmer!

Skulle de kanske nu först börja på allvar, låg
faran och lurade på de späda, där man minst anade
den? Hon knäpte ihop sinä händer och från hennes
starka tillitsfulla hjärta uppstego varma böner om
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beskydd för de kara, hvilka en älskad fjärran varande
son anförtrott i hennes vård. Sedän gick hon tili
sängs och somnade lugnt, hon hade den för några
utvalda naturer egna gåfvan, att aldrig lata möjligen
kommande sorger på förhand kasta sin skugga fram-
för sig.

Följande morgon sken solen från en fullkomligt
molnfri himmel, daggfrisk låg trädgården badande i
morgonljuset och böljorna glittrade som silfver borta
vid kyrkstranden. Mellan syrenhäckarna vandrade
unga frun i en cremefärgad morgondräkt och från
gungan klingade barnens glada röster, de formerade
bekantskap med sitt sommarhem.

Gamla doktorinnan hade värit tidigt i rörelse
och redan före klockan sex gjort besök hos det sjuka
barnet. Morgonsolen lyste gladt in öfver det enkla
men snygga rummet, som blifvit anvisadt åt den
fattiga kvinnan och i den rena bädden låg den feber-
aktiga och halft medvetslösa gossen; snar hjälp var
af nöden, det syntes tydligt. Den gamla frun talade
vänligt med modern. De fattiga äro säilän slutna
inför det uppriktiga deltagandet och kvinnan, som
satt där vid sängfötterna med sin slitna tröja och
sitt trötta ansikte, hade ingenting att dölja. I fattig-
dom hade hon växt upp, i armod lefvat sitt lif;
hon hade haft många barn, en del döda, andra
vuxna och ute i världen; då mannen senaste vin-
ter hade dött, stängde hon stugudörren, tog yngste
gossen den siste hon hade kvar hos sig och
begynte vandra för att söka sig arbete här och
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där i gårdarna. Hon hade satt potatis åt bönderna
och hjälpt dem med vårfisket; lille Junnu var så
snäll, han följde henne som en skugga och var ingen
i vägen. Alt gick bra och folket gaf dem båda till-
räckligt att äta, men nu hade gossen sjuknat, det
var det svåraste; Junnu var ju hennes hjärtebarn.
Hvart skulle hon nu taga vägen bland främmande
människor, hvem ville hysa sjukt folk?

Några tunga tårar droppade utför kvinnans få-
rade kinder. Det var ej förtviflan öfver fattigdomens
börda eller armodet under ett tungt, glädjelöst lif;
nej, blott den tillfälliga olyckan afprässade dessa
tårar, som hon hastigt strök bort med fmgret. Junnus
mor bar sitt folks utpräglade drag af uthållig, tyst
resignation tecknad i sitt ansikte.

Doktorinnan lyssnade med det varma deltagande,
som går från hjärta tili hjärta och hon försäkrade,
att kvinnan här funnit en fristad, där hon kunde
stanna i lugn, tils man fick se huru gossens tillstånd
artade sig.

Då hon för andra gången denna dag gjort toalett
och trädde ut från sin sängkammare för att framför
spegeln i hvardagsrummet knyta banden i sin musslins-
mössa, öppnades dörren häftigt och svärdottern skyn-
dade in, tydligen i högsta grad upprörd.

O farmor, farmor, är det sant hvad barnens
sköterska just berättat mig, att här finnes en sjuk
gosse i huset? Doktorinnan nickade.

Minä säger att han har ondt i haisen, det
är naturligtvis difteri?
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Jag befarar det.
O, min Gud hon kastade sig förtviflad

ned på en stol har jag då flytt undan en fara
blott för att här möta en så mycket mer fruk-
tansvärd.

Lugna dig för ali del min vän bad svär-
modern ömt vi måste först se saken klart, innan
vi förlora modet.

Men den unga frun hörde knapt hvad som sades
henne. Hvad skall jag göra, ack, hvad skall jag
göra! klagade hon. Jag kan ej vända tillbaka
tili staden, tjänarne äro borta på sommarlof och hela
huset i oordning; tili moster kan jag inte häller resa,
hon for i förra veckan tili Sverige. Hvart skola vi
väl taga vägen? hon snyftade konvulsiviskt.

Jag råder dig att stanna här sade den
gamla frun lugnt.

Stanna kvar och låta minä barn dö!
Lif och död stå i Guds hand svarade

svärmodern allvarligt. På ångbåtar och bantåg, på
gator och vägar, öfveralt kunna dina små snarare
utsättas för faran att blifva smittade än här, där vi
kunna hindra dem att komma i någon beröring med
sjukdomen. Detta tror jag äfven vore deras fars
tanke, men om du önskar resa, viii jag ej hindra
dig, vi borde dock först invänta doktorns besök.

Den unga frun fattade en smula mod. Hon var
så van att ständigt lita sig tili läkarens omdöme och
råd, att hon knapt hade en själfständig tanke i något,
som rörde sig kring sjukdomsfall och sjukvård.
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Ja, ja, låtom oss tala vid doktorn, han skall råda
oss! utropade hon.

Doktorinnan tänkte på den unge medicinaren,
som efter nyss afslutade studier och så godt som
utan praktisk erfarenhet blifvit tillförordnad läkare
på orten.

Han hade med aktningsvärd ifver ägnat sig åt
sitt kali, men det oaktadt hängde folket envist fast
vid sin gamle provincialläkare, som trots sitt kärfva
sätt, tillvunnit sig dess odelade förtroende. Doktor
Bahr ville altför brådstörtadt i sin praktik införa
den nyare läkarekonstens ideer; han ifrade för den
moderna hygienin och stötte gummorna för hufvudet,
genom att midt i vintern slå upp fönstren för att få
frisk luft i stugorna, eller genom att förordna kalla
afrifningar för deras sjuka. Han var ständigt på vakt
mot alla häfdvunna ovanor i hemmen och varnade
för smitta och baciller. Mången kände kalla kårar
längs ryggraden och tykte sig se de där »kräken»,
som doktorn sade att förde sjukdomen från den ena
tili den andra, kräla lifslefvande ur patientens feber-
torra läppar. Det hade alt sinä sidor det där och
gamla doktorinnan, som med sin klara blick såg
huru sakerna stodo, försökte ofta nog media mellan
läkarens radikalism och folkets nedärfda fördomar,
detta folk bland hvilket hon lefvat hela sitt långa lif
och som hon därför kände i grund och botten.

Doktor Bahr såg emellertid hennes »inblandning
i hans angelägenheter», som han kallade det, med
något oblida blickar; hvad förstod en sadan gammal
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gumma af den nya tidens ideer, hon lefde efter sin
tid, menade han.

I alla fall hälsade han med största artighet på
henne vid sin ankomst och den gamla frun gick
honom vänligt tili mötes. Det är en ledsam an-
ledning, som kallat er hit i dag sade hon.

Ja, i sanning han var synbarligen förstämd
vi hafva här att göra med ett svårt fall af fullt

utbildad difteri och att få den sjukdomen tili orten
är minsann ingen angenäm sak, isynnerhet då man
har att göra med en allmoge utan begrepp om hy-
gienins enklaste fordringar.

Doktorinnan smålog. Ni måste hafva litet tåla-
mod med dem, doktor Bahr; betänk huru bland
allmogen far och farfar och farfarsfar led efter led
lefvat och dött utan aning om den nya vetenskapens
hälsolära.

Ja, men det är i alla fall oförlåtligt att så
vårdslösa sinä sjuka, icke den minsta tanke på
smittan brusade han upp ett stort antal barn
offras årligen i vårt land genom grof envishet och
oförnuft.

Det medger jag gärna, äfvensom att det är
hvarje mera upplyst människas plikt att i detta af-
seende söka öfvertyga dem, men i grunden äro väl
dock alla mödrar sig lika, jag menar att också de
fattiga gärna vilja behålla sinä små. Då patienten
nu befinner sig i mitt hus, skall jag noga tillse att
edra råd blifva följda och ali försiktighet iakttagen.
Jag har alt skäl att önska hindra sjukdomens sprid
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ning, ty jag mottog i går som sommargäster minä
tre små sonbarn.

Det var högst fatalt!
Ja, min svärdotter är också mycket uppskakad

och halft i beråd att resa härifrån, hvad skulle ni
tillråda henne herr doktor?

Den unge läkaren gick oroligt fram och åter på
mattan mellan dörrarna. Ett ledsamt fall raum-
lade han.

Min son är utomlands och deras hem i staden
upplöst, fortsatte den gamla frun i hufvudstaden
hyser man ju dessutom farhågor för koleran, jag har
därför föreslagit dem att stanna här i Guds be-
skydd!

Doktor Bahrs läppar krusades af ett lätt satiriskt
löje. Det är ju fromt det där, men om nu deras
Gud inte ville beskydda barnen från sjukdomen,
hvilken visa månne man då skulle sjunga.

Jag kan förstå, att en sadan resa skulle för-
orsaka svårigheter, sade han men hvarifrån
är den där kvinnan egentligen hemma?

Doktorinnan nämde socknens namn.
Hvarför drifver hon omkring, det är ju inte

mer tillåtet att gå och tigga, hvarje kommun sörjer
för sinä fattiga.

Alldeles riktigt, men kvinnan tigger inte och
har ej bedt om hjälp; hon är frisk och viii själf
förtjäna sitt bröd, där hon kan få arbete.

Nå, då tycker jag den enklaste utvägen är
att utan uppskof förpassa modern och pojken tili
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deras hemsocken doktorn såg helt lättad ut.
Man rengör rummet omsorgsfullt med lysollösning
och röker sängkläderna, eller ännu hällre bränner
man dem, ifall de ej aro altför värdefulla. Jag skall
nog med största nöje gifva noggranna föreskrifter och
så hoppas jag, att edra sonbarn utan vidare undgå
ali fara för smitta.

Skulle jag kasta ut det sjuka barnet på lands-
vägen för att rädda minä egna från skuggan af
en fara! På den gamla fruns bleka kinder brunno
två röda fläckar. Nej, nej herr doktor, det går ej!
Dessutom skulle faran för sjukdomens spridning blifva
större, om man sände dessa främlingar vidare, här
kan jag själf se tili att den begränsas. Jag älskar
de minä högre än mitt lif, men ve mig om denna
kärlek skymde pliktens väg för min syn.

Doktor Bahr bugade sig, det angick ju icke ho-
nom, hvad hennes samvete fordrade; enhvar gjorde
förstås sin plikt.

Ja, så är det unge man hon trädde honom
några steg närmare och värdigheten i hennes hållning
blef nastan sträng, medan den fina gestalten tyktes
växa ni sköter er plikt, då ni varnar människorna
för smitta och försöker inskärpa hälsolärans stora
och betydelsefulla bud i deras minne, jag högaktar
er därför. Men det är någonting, som ni aldrig
bör förgäta; låt icke er moderna hygien utdrifva
barmhertighetens ängel från det mänskliga sam-
hället.

Doktorn bugade sig åter och tog sin hatt.
9
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Jag skall helt och hållet skilja mig från bar-
nen och isolera dem på bästa sätt sade den gamla

mer kan jag icke göra.
Jag ansvarar icke för följderna.
Nej, det förstås af sig själft.

Så skildes de. Doktorinnan såg länge efter den
unge mannen, där han med energiska steg skyndade
öfver gården tili sitt väntande åkdon. Hade kanske
några tvifvel, någon ovisshet uppstigit inom henne?
Nej, då hon vände tillbaka tili sinä dagliga syssel-
sättningar låg öfver hennes klara panna och blida
mun ett drag af lugn men fast beslutsamhet.

Hvad sade doktorn? Svärdottern stack för-
siktigt in hufvudet genom dörren tili hvardagsrummet.

Han tillrådde mig att sända bort den sjuke
gossen och hans mor tili deras hemort.

Och hvad tänker du göra?
Får jag göra dig en motfråga? Du är själf

mor, min vän; huru skulle du vara tili mods, om en
af dina älsklingar låge medvetslös, kanske kämpande
med döden, och en omild handrykte barnet ur bädden,
för att låta dess svaga kropp skakas en lång väg på
hjuldon?

Den unga frun sänkte hufvudet.
Skola vi låta dem fara?
Nej, kara svärmor, så själfvisk är jag ändå

icke sade hon men jag måste fordra, att den
sjuke med sin mor helt och hållet isoleras.

Det är i sin ordning, jag tänker själf se tili
att de få alt hvad de behöfva.
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Du, skall du fortfara att hafva beröring med
patienten? Sonhustrun drog sig plötsligt tillbaka.

Det vore ju en orimlighet!
Var lugn, jag skall undvika att se er så länge.
Kunde inte någon af tjänarne göra det?
Nej, jag viii ej utsätta dem för en möjlig

fara och ingen af dem torde häller kunna iakttaga
den försiktighet, som jag skall ålägga mig. För resten
tänker jag, att jag kan vara den arma modern tili
tröst, om gossen dör. Tror du att det skulle vara
likgiltigt för henne, om jag stannade borta och sände
min tjänarinna i stället; just i sorgens stund är man
mest känslig för ett ord af deltagande på samma
gång man bittrast lider af minsta förbiseende. Den
heliga skrift, som berättar huru Frälsaren under sin
vandring på jorden blott med ett ord botade sjuka,
nämner uttryckligen att han vid de spetälskas helande
mildt lade sin hand på dessa olyckliga, som under
åratal skytts af alla sinä medmänniskor. Ser du,
den gudomliga barmhertigheten viste hvad den per-
sonliga beröringen betydde för dem. Skulle då icke
vi söka att efter förmåga följa vår Mästares före-
döme?

Den unga fruns ögon stodo fulla af tårar.
Jag tror att vi förstått hvarandra, min dotter,

sade doktorinnan hjärtligt.

■J£
:■:
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Gamla doktorinnan fullföljde sin kärlekstjänst
och stod tröstande och trosstark vid den gråtande
moderns sida, då dödskampen löste bandet mellan
kropp och själ hos den lille främlingen. Andras
hjälp ville hon ej anlita, huru mycket än Fredrika
bad att få bistå henne. De andra tjänarne tykte att
doktorinnan var bra beskedlig, då hon ville sitta där
timme efter timme i sjukrummet; Gud bevare, det
skulle ju vara så smittosamt. Inte förstod man förr
att vara rädd, men nu sedän den unge doktorn så
mycket varnat för smitta, förskräktes man alltid,
när man skulle hjälpa en sjuk.

Nå, det är då väl att alla inte äro sådana
pjåklås som ni menade gamla Fredrika då
skulle folk få försmäkta och dö utan hjälp, när vår
Herre lägger sjukdomskorset på. Tacka vet jag min
mormor, som var hela socknens sjukvårderska; hon
var nittiofem år gammal, då hon dog af ålderdoms-
svaghet och aldrig, icke ens för svarta kopporna,
viste hon af annan smittbot än att halla en näjlika
i munnen. Matta skall det vara i allting, men den
vägen viii ingen människa gå, inte mer nu än förr
i världen häller.

:•:

Det var midsommarfägring i naturen och mid-
sommarstämning i luften den kväll, då det döda
barnet sänktes tili hvila på kyrkogården invid mu-
ren, där den lille främlingen jordades bland andra
okända döda.
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Gud ske lof, det var en riktig lättnad att
veta den stackaren vara borta, utan att ens samvete
blifvit såradt. tänkte unga frun, när hon från
gästrummens fönster med en lätt rysning följde den
svarta kistans färd öfver insjöns glittrande vågor
bort tili kyrkan.

Gud ske lof tänkte också gamla frun
Gud ske lof, en liten själ bärgad undan jordlifvets
villor. Nu hade hon gjort sin plikt, nu kunde hon
lugnt återvända tili trefnaden i sinä käras krets, ty
i hennes hjärta fans intet aggande minne.

Den fattiga kvinnan hade gått, hon ville icke
stanna på gården, ehuru den gamla värdinnan gjort
henne detta förslag. Hennes smärta öfver förlusten
af barnet var ännu så ny och hon längtade efter att
få tala om den för sinä öfriga barn.

Sommaren bredde sin doftande fägring öfver
skog och mark och i den friska, härliga naturen
frodades doktorinnans barnbarn som blommor i sol-
sken, medan farmors hjärta slog dem tili möte med
aldrig tröttnande ömhet.

Glömda voro de flydda dagarnas oro, glömda
alla minnen af sjukdom och fruktan, barmhertighetens
ängel hade bortskymt dödens anlete med sinä skim-
rande vingar och på kyrkogården sof lille Junnu i
frid under den fiämmande torfvan.



Samperi för lvcf^an.
var i stockfällningens första tider. Yxhuggen

<Cg?5 dånade i de milsvida skogarna och hundratals
arbetare voro sysselsatte med att afsåga och bort-
släpa tusende och åter tusende furustammar, nyss
ödemarkens stolthet. Genom snår och buskar, öfver
stenar och stubbar, drogo de raska karelska hästarna
skogsjättarne ned tili stranden af någon enslig insjö,
därifrån en mindre å eller ström förde dem ut tili
de stora segellederna.

Pengar flöto in och spolades bort, ett nytt oroligt
lif grydde upp djupt inne i den tysta skogsbygden
och medförde öfverraskande förändringar hos den
för yttre intryck mottagliga befolkningen. Daglönarne
hade en gyllene tid, ty när arbetet brådskade, öfver-
bjödo stockpatronernas agenter hvarandra. Men af
de stora dagspenningarna gingo för mången större
delen tili brännvin och ett vildt lif fördes vid de
stora hyggena och i de enstaka gårdar, där karlarne
hade kvarter.
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Junnu Martila var en af de duktigaste arbetarne,
men käck äfven vid dryckeslag och i nappatag kam-
rater emellan; anledningar tili sådana gåfvos i mängd
för hvarje dag solen rann upp.

Stor och grof, med stripigt ljust hår och ett par
små klipska ögon under de buskiga ögonbrynen,
hade han något af urmänniskans råa kraft utbredd
öfver sin tunga gestalt. För sin styrka var han
eftersökt af arbetsledarne, isynnerhet då det gälde
stockforsling och den dryga lön han därvid betingade
sig betalades utan prut. Martila var alltid redo att
tömma en flaska i godt sällskap, men han tillhörde
dock icke dem, som i sus och dus förstörde hvad
de förtjänade. Tvärtom fann han alltid tillfälle att
aflägga sparpenningar och gälde det kortspel, var
det han som stack vinsten i sin ficka. Han hade
tur med sig; blef det något krångel vid hygget, alltid
kunde Martila behändigt smyga sig undan och i stri-
digheter var han städse på de vinnandes sida.

Huru många hotelser och förbannelser man än
utöste öfver hans hufvud, tyktes det ej bekomma
honom det allra minsta och hvad han egentligen
tänkte, det kunde kamraterna icke utleta ej ens
efter starkt pokulerande. Martila gick efter sin häst
med handen på stocken och ett outgrundligt små-
leende kring den breda munnen, hvars starka, hvita
tänder sågo ut att kunna krossa tili och med granit.

Men när han satt vid sitt kalla middagsmål i
skogsbrynet eller låg bland de snarkande kamraterna
på lafven i Kinnunens främmandstuga, var det hans
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enda diktan och traktan att räkna ut, huru många
arbetsdagars sammansparade lön skulle förslå tili
inköpet af en liten väl belägen skogslott där långt
borta, dit ingen stockherres spanande blick ännu
hunnit nå.

Han ville göra affärer på egen hand och en
hemlig instinkt sade honom att han skulle lyckas,
ja att han var skapad därtill. Och så hände sig att
Junnu Martila en vacker dag försvann från arbets-
platsen, för att några veckor senare uppenbara sig
såsom ägare tili förenämda skogslott delvis köpt
på skuld. Omedelbart därpå sålde han den på
utomordentligt gynsamma vilkor tili den främste af
stockpatronerna. Detta var början. Nasta gång gälde
hans sträfvan en leverans, ett entreprenadarbete, som
inbringade honom en god vinst. Sedän köpte han
åter skog och sålde med betydlig förtjänst. Han hade
en otrolig förmåga att snoka upp billiga skogslotter
och lät gärna anlita sig såsom kommissionär mot
ett drygt arfvode.

Snart viste de forna kamraterna hvartåt Martila
i tysthet syftat och medan en del afundades honom
hans framgång, svuro andra på att han nog en gång
skulle gå utanpå alla herremännen tillsammans
en sadan kari var han. Martila log ett bredt be-
låtet löje vid detta beröm, han tykte nog också själf
att han värkligen gjort sig förtjänt däraf och han
hörde ej ogärna det grofva smicker man bestod ho-
nom i det gamla arbetslaget.
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Inne i skogsbygden hade han också sökt upp
en hustru åt sig. Där låg ett hemman med ypperlig
skog, hvars agare »hamrade på sin likkista», som
ordspråket säger. Enda dottern Anni skulle ärfva
gården efter fadern, som var enkling, så att det hela
var en god affär. Så snart svärfadern dött, sålde
Martila stammar för många tusentals mark och jor-
den afyttrade han tili den mest bjudande spekulanten.
När man inte hade gård och grund var man fri som
himmelens fågel, sade han, och kunde draga hvart
man ville för att söka god marknad.

Hvad hustrun tykte hade han ansett under sin
manliga värdighet att efterfråga, hon skulle förstås
vara nöjd med hvad far gjorde och beredd att följa
honom, hvart det än bar.

Anni var ej häller den, som pockade på att ha
sitt ord med i laget, tyst och tungsint böjde hon sig
för mannens starka, stundom tyranniska vilja och
skiljdes utan en tår från det hem, som fostrat henne
och därifrån hon knapt en dag under hela sitt lif
värit skild.

Så gingo några år och Martila fortfor altjämt
att sälja och köpa och under sitt oroliga, ständigt
jäktande lif, bytte han ofta om boningsplats alt efter
som det lämpade sig för hans affärsvärksamhet.
Hustrun bodde i pörten och usla nybyggen och såg
sinä barn tyna bort af vantrefnad och dö i de
osunda bostäderna, medan faderns företagsamhet
redan begynt lägga ihop summa efter summa på
kistbottnen.
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En vår det var fjärde året efter deras gifter-
mål vände Martila efter en ovanligt lång frånvara
åter tillbaka tili Anni, som då bodde i en liten eländig
stuga. Han var vid sällsynt godt lynne och en viss
inre förnöjelse afspeglade sig i hela hans utseende,
ehuru han sökte dölja denna stämning. Ej ens ny-
heten att deras yngste gosse för några veckor sedän
aflidit och hustruns korta skildring af svårigheterna
vid likets forsling tili den aflägsna kyrkogården syn-
tes menligt invärka på hans glädtighet. Om kvällen,
när husfolket gått tili hvila, berättade han för Anni
sinä stora nyheter. Långt borta, där hon aldrig värit,
vid Kivijärvi hade han köpt en präktig jordbit; där
fans en bäck med en liten fors, man kunde genast
anlägga en såg och på skog hade man riklig tillgång.
Alt var redan klappadt och klart och nu kunde de
blifva herre och fru hvilken dag som hälst. Martila
spärrade ut händerna i byxfickorna och grymtade
af förtjusning.

Tils nu hade han nöjt sig med att vara handt-
langare åt andra, men hädanefter ämnade han alltid
sköta egna affärer och blifva en patron så god som
den bäste, det skulle han visa dem, försäkrade han
med en kraftig ed och ett så beslutsamt uttryck i de
små sluga ögonen, att Anni, äfven om hon velat, icke
skulle funnit orsak att betvifla hans påståenden.

Redan nasta dag redde de sig att bryta upp.
Martila hade karelarens hela medfödda rörlighet, men
en viss betänksam slughet kom honom att under
en yttre antagen mask dölja sitt hjärtas tankar och
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de hemliga planer, som hans hjärna ständigt upp-
gjorde.

Andra dagens afton voro de framme vid platsen,
som Martila försäkrat sig om. Det var en vild skogs-
trakt med storartade bärgspartier och pittoreska ut-
sikter från höjderna öfver den vidsträkta insjön och
ån, som hade sitt utflöde däri. Här hade fordom
stått ett nybygge och spår af odling kunde ännu
skönjas kring en förfallen provisionelt uppförd stuga,
som nu skulle blifva de nyanländas första hem.
Lyckligtvis var det i snösmältningstiden och då som-
marn förestod, minskades olägenheterna af den usla
bostaden. Martila var ej den, som lät gräset gro
under fötterna. Innan hösten hade han en liten såg
jämte flere andra byggnader under tak, boningsstugan
reparerad och kreatur uppköpta.

Skogen i den närmaste omgifningen försvann
som genom ett trollslag och mellan stubbarne såddes
höstråg. Husbondens järnvilja dref igenom alt hvad
den föresatt sig, gälde det äfven nastan öfvermänsk-
liga ansträngningar.

Vintertiden användes åter tili afslutande af skogs-
köp och vidsträkta affärsresor hit och dit, men föl-
jande vår tog Martila på nytt vid, där han slutat om
hösten. Af det fälda präktiga timret påbegyntes
uppförandet af ett snygt karaktärshus, arbetet bedrefs
med rastlös brådska och själf var Martila både bygg'
mästare, arkitekt och uppsyningsman; hans jättekraf-
ter räkte tili för alt.
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Hustrun däremot befattade sig ej det minsta
med någonting yttre, utan skötte tyst som alltid sinä
plikter inomhus, nu understödd af en tjänarinna.
Detta var i Martilas tanke första steget tili själfupp-
höjelse och när de tili vintern flyttade in i sitt nya
rymliga hus, tillsades gårdsfolket att benämna hus-
bonden och värdinnan herre och fru.

Martila tykte att det kändes skönt att kunna
sträcka upp sig tili hela sin ansenliga längd, utan
att stöta hufvudet i taket eller de väldiga skuldrorna
mot närmaste vägg och så att veta att altsammans,
dessa stora ljusa rum med höga fönster och porslins-
kakelugnar var hans eget lönen för åratals släp
och mödor.

Och där nere arbetade sågen oförtrutet natt och
dag, nasta år skulle han också hafva en kvarn.

Mycket hade han redan nått, men ännu låg hans
mål långt i fjärran och därför spände han krafterna
på nytt tili nya ansträngningar. Djärfva planer och
förslagna ideer fans det fullt upp i det stora groft
formade hufvudet.

Anni uttalade ingen särskild glädje öfver flytt-
ningen i den nya trefliga bostaden, men när nasta
vår en liten pys slog upp sinä blå ögon i det nya
hemmet, drog en fläkt af fröjd genom hennes själ vid
tanken på att detta barn födt under mera gyn-
samma omständigheter kanske skulle få växa och
frodas bättre än de andra små, om det så var Guds
vilja. Ja, ty för den fåordiga inåtvända kvinnan
gälde denna regel som matto för hela hennes lif,



141

alt hennes görande och låtande. Modern hemma
från Savolax, pietistiska rörelsens vagga hade från
sin födelsebygd tili sin makes hem medfört denna
riktnings strängaste grundsatser och i samma anda
hade hon uppfostrat sin enda dotter. Sålunda hade
religionen uppfylt Annis tankar ända från det hon
lärde sig tanka och mången teolog hade kunnat af-
undas henne den klarhet, med hvilken hon, om man
uppfordrat henne därtill, skulle förmått åskådliggöra
de djupaste trossanningar och den enkelhet, med hvil-
ken hon löste dogmernas mest invecklade knutar.

Men det fans ingen, som frågade efter hennes
trosbekännelse, allra minst mannen, ty kristendomen
hade aldrig värit Martilas starka sida och att »läsa
i bok» var ett göra, som han först under senare år
med sin starka viljekraft förmådde uppöfva tili van-
lig färdighet. Fattig och förvildad som hans förtid
värit, hade ali hans diktan och traktan gått ut på
förvärf, först af brödet för dagen, sedän för fram-
tiden öfrig kunskap skänkte ingen valuta och
skolor var det ondt om där på orten.

Att Anni tillhörde de såkallade »väkta», hade
Martila nog förstått redan före deras giftermål, men
då hennes religion tyktes bjuda henne att vara plikt-
trogen och lyda sin make, fann han intet att an-
märka däremot, synnerligen som hon ej »hängde
efter präster och kyrkor» som han sade
utan nöjde sig med sinä böcker, ärfda efter modern.

Att få besöka sinä trosförvandter i Savolax och
hos dem få utgjuta sitt hjärta var Annis enda stora
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dröm, den tysta tanke hon under hvardagslifvets
skiftande växlingar ständigt gick och bar på men
för hvars realiserande oöfverstigliga hinder tyktes
möta.

.••: :'•;

#

Med inflyttningen i det nya hemmet och lille
Kaarles födelse, tyktes den första perioden af ma-
karne Martilas lif vara tilländagången; de voro inte
mer Junnu Martila och Martilas Anni, utan herrska-
pet på Kiviranta i hvars hus fina affärsherrar gjorde
besök och som man på orten redan räknade med
bland ståndspersonerna.

Martila gjorde en resa tili Petersburg och köpte
valnötsmöbel med rödt schaggöfverdrag och två speg-
lar tili salongen, men i hvardagsrummet begagnade
man fortfarande ryor på sängarna och tvättservis af
simplaste krukmakargods. Herrskapsvanorna kommo
ej lika fort som alt det öfriga, ehuru Martila med
sin snabba uppfattning nog försökte taga efter alt
hvad han såg i de herrgårdar han besökte. Ty det
var han som ensam skötte umgänget med grannarne.
Tili en början hade han nog försökt få Anni att
såsom han själf kläda sig på herrskapsmaner och
följa med på visiter inom socknen, men sedän han
för första gången under deras äktenskap stött på
ett allvarsamt motstånd från sin undergifna hustrus
sida, hade Martila ej vidare upptagit frågan.

Längre fram fann han att det var bäst som skett,
ty i grnnden var Anni dock kanske omöjlig att ackli-
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matisera i den nya jordmånen, hon var och förblef
blott en simpel bondkvinna utan förmåga att höja
sig öfver sitt stånd menade han och således
underlägsen honom själf, som så lätt gjort öfver-
gången och som fann sig i de nya förhållandena
såsom fisken i vattnet. Den största svårigheten för
Martila var hans okunnighet i den bokliga bildningens
första grunder. Tecknandet af hans eget namn un-
der en revers eller ett kontrakt förorsakade honom
ett styft arbete, men för en herreman gick det ju
inte an att använda sitt bomärke, såsom vid de
forna affärsuppgörelserna.

Nå, det var också andra tider då! Huru ofta
uppgjordes icke ett skogskontrakt på den rankiga
bänken i något pörte och beseglades med en duktig
ranson ur medförda brännvinskuttingar. Nu sutto
affärsherrarne i den läderklädda soffan på kontoret,
rökte cigarrer och smuttade madeira, medan konto-
risten, som Martila anstält, raskt nedskref de före-
slagna vilkoren. Andra seder!

Martila lutade sig tungt tillbaka i stolen, vid
minnena från det förflutna svälde alltid någonting
inom honom, som nastan med våld ville skaffa sig
luft, en okuflig triumferande stolthet öfver hvad han
vunnit och en omåttligt känsiä af den egna
kraftens allsmäktighet. De kunde gärna krusa för
honom de där herrarne, nog dugde han åt dem alltid
och månget nytt företag hade han redan satt i gång,
af hvilket de enhvar fått skörda sin goda vinst, om
ock han själf trogen sin gamla slughet behållit
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lejonparten för egen räkning. Kaarle växte snart
upp, han skulle få lära hvad far försummat och så
skulle de en dag slå världen med häpnad öfver sinä
storvärk. Då skulle han också hafva en egen hand
vid pulpeten och inte mer i alt behöfva lita på den
lejde »skrifvaren», som trots sin italienska bokföring
och mångåriga kontorspraktik, alltid i hans ögon för-
blef en ringaktad och underordnad varelse.

Ja, Kaarle var född tili herreman och lilla Riita
skulle också blifva en fin fröken. Båda barnen
skulle sändas tili Helsingfors i skola, grannstädernas
lärovärk dugde inte åt dem och nog fans det pengar
tili deras lärdom. Martila hade redan lagt sig tili
ett brandfritt kassaskåp och hvarje år gjorde han
nya lyckade spekulationer; han hade alltid tur, äfven
då konjunkturerna voro dåliga och andra affärsmän
slogo vantarna i bordet. Han arbetade fortfarande
mot ett vinkande framtidsmål, däraf den spänstighet
tili kropp och själ, som aldrig öfvergaf honom.
Han hade ju nu äfven barnen att sträfva för,
dock var det icke blott och bart dem han tänkte
på vid sitt arbete! Nej, han tillfredsstälde därmed
i främsta rummet sin egen gamla outtröttliga åtrå
efter ständigt mera pengar, mera makt, mera fram-
gång och därunder kunde familjeintressena mången
gång träda helt och hållet i bakgrunden.

Modern tänkte i stället så mycket mer på de
två barnen hennes hjärteskatter för hvilka hon
dock med en viss skygghet dolde hela styrkan af
den kärlek hon hyste för den blåögde gossen med
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det vackra blonda håret och det veka ömma sinnet
och för den mörka lifliga flickan, hvars lätta fot
flög öfver bärg och backar och hvars trotsiga sinne
endast mildheten kunde tygla.

Det föreföll nastan som om dessa vackra fin-
hylta barn tillhört ett annat ideellare släkte, än den
groft bygde kraftige fadern med de utskjutande kind-
kotorna, de breda, glupska käkarne och de små slugt
blinkande ögonen och modern med sinä oregelbundna
drag, sin gråa hy och sinä tunna, blodlösa läppar.

Kaarle och Riita voro som två blommor vuxna
ur ödemarkens ljung tili vandrarens lust och tjusning.
De viste tack väre moderns omsorger ingen-
ting om faderns spekulationer eller världens flärd
och äflan. Därför bief deras barndomstid i hem-
bygdens storslagna natur en lång skön dröm, där
himlen alltid var blå och solen ständigt sken.

Det fans ej en fura i skogen så hög, att ej Riita
klängt sin smidiga kropp uppe bland dess grenar;
lion kände harens hemligaste smygvägar och för
hennes spanande blick kunde ingen fågel dölja sitt
näste; men hvarken ägg eller ungar ledo minsta skada,
ty Kaarles goda bjärta, som ömmade för hvarje lef-
vande ting, tillät det ej. En allvarsam blick ur den
älskade broderns öga styrde utan svårighet den
lifliga flickans sinne. De voro som skapade att full-
komna hvarandra dessa två kontraster som de i
nastan alla afseenden voro. Gossen var klen och vek,
men ägde dock en inre fasthet och ett allvarligt
forskande sinnelag. Den mörkögda Riita var stark,

10
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trotsig och kvick såsom ekorren i skogen. Bådas
gemensamma kanske mest utmärkande drag var den
strängaste sanningskärlek, insupen med modersmjöl-
ken och sedän vidare inpräglad under barnaåren.
Modern afskydde nämligen alt lögnaktigt och svekligt
i tanke, ord eller handling och denna åsikt sökte
hon att inrista djupt i barnens sinnen; hon kände
sig medveten om att deras far i detta afseende icke
var lika nogräknad som hon. Martila var nog ärlig
på sitt sätt, men han glömde aldrig att sätta sin egen
fördel i främsta rummet, äfven om det skedde på
andras bekostnad det viste hon.

Båda barnen voro begåfvade och vetgiriga och
att lära dem läsa var ett lätt arbete. Kaarles upp-
fattning var möjligen mindre snabb än systerns, men
han hade ett beundransvärdt minne och en viss
grundlighet, som bådade godt för framtiden. Då
han grubblade öfver någonting, kunde han sitta tyst
i timtal, men Riita var ögonblickets barn, liflig och
ombytlig, men på samma gång varmhjärtad och be-
redd tili själfuppoffring för dem hon älskade.

Att sändas tili skolan innebar för dem ingenting
skrämmande, endast skilsmässan från modern och
hemtrakten gjorde dem bekymmer, men i det hela
var det med lätt hjärta båda syskonen anträdde sin
första färd ut i världen. Fadern följde dem i egen
person tili hufvudstaden. Han reste på första plat-
sen och slog omkring sig med braskande skryt
för att låta folk se hvad för slags kari han egent-
ligen var. Men barnen förstodo dock intet däraf,
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de sågo blott nyfikna in i den nya främmande värld,
som öppnade sig för dem. Ehuru de uppväxt i en
enslig bygd, helt och nallet i naturlig frihet, voro
de hvarken tafatta eller blyga, utan rörde sig med
en viss säker trygghet, som deras far i smyg höge-
ligen beundrade. De sågo värkligen ut som riktiga
herremansbarn tänkte han med tyst belåtenhet.

Väl inkvarterade i hufvudstaden, vande sig de
två små främlingarna ovanligt snabt vid de nya för-
hållanden, som här omgåfvo dem; ja nastan lättare
än Riitas lilla bruna fot fann sig i den åtsittande
läderskon. Hon var under alla förhållanden den mera
frihetsälskande af de två. För den djupare anlagda
Kaarle blef alt nastan betydelselöst i jämbredd med
läxorna, som för honom utgjorde dagens a och o.
Skolarbetet, som börjat sent för honom, kräfde ali
hans energi för uppfyllandet af de fordringar, som
lektionerna stälde på honom och ärelystnaden spor-
rade krafterna i kampen att komma förbi yngre
kamrater, bland hvilka han vid sin ålder blygdes
att sitta.

Riita, som i skolan intog en plats i öfverens-
stämmelse med sin ålder och sin utveckling, tog
snart skolgången lika lätt som allting annat och
glömde böckerna så fort läxorna voro lasta. Såväl
bror som syster hade dock efter första årets slut
gjort stora framsteg och kommo hem med vackra
betyg. Riita var förtjust att få kasta skor och strum-
por i vrån och med obetäkt hufvud ila bort öfver
bärg och backar, men Kaarle höll sig hällre inom-
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hus och hängde näsan öfver en gammal romersk
historia, som fadern ropat in på auktion.

Deras olika skaplynnen uppenbarade sig härvid,
men trots denna olikhet, eller kanske snarare tili
följd däraf, fortforo de att innerligt sympatisera med
och likasom komplettera hvarandra.

Om någon förmådde utöfva inflytande på Riitas
lättrörliga natur så var det brodern, hvars lugnare
och mera kontemplativa lynne påminde om moderns.
Han å sin sida var stolt öfver systerns liflighet, hen-
nes snabba uppfattning och lätta framsteg, ja också
öfver hennes rent fysiska företräden, såsom hennes
raskhet i fråga om alt slags sport, däri hon vanligen
var den främsta och hennes trotsiga oförvägenhet,
som i sig tyktes innebära ungdomens entusiastiska
tro på sig själf och på framtiden.

Kaarle blef aldrig den förste på sin klass
han tänkte för långsamt, sade lärarne men då
Riita hvarje år i alla ämnen erhöll högre siffror än
han, gladdes han mer än om den största utmärkelse
tillfallit honom själf. På så sätt stärktes bandet
mellan de två syskonen alt mer, kanske tili följd af
en instinktmässig känsiä af samhörighet gentemot
föräldrarna, från hvilkas tankar och åskådningssätt
de med hvarje termin blefvo alt mer främmande.

Under årens lopp kände de sig alt mer främ-
mande i hemmet, främmande för faderns skrytsamma
uppkomlingsfåfänga, hans ohyflade uttryckssätt och
ständiga spekulationsfeber samt för moderns inbundna
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och slutna vasen, som synbarligen skyggade tillbaka
för de nya tankar och intryck, hvilka barnen med-
förde från en för henne fullkomligt okänd sfär.

&

*

Det var sommar och naturen stod i sin fulla
blomning. Af det som en gång värit en ödemark
såg man inte mer någotspår; det välbygda Kiviranta
bruket sträkte nu sinä talrika rödmålade hus ända
ned tili sjöstranden. Ja, så långt hade Martila värk-
Jigen drifvit det, att kring den första lilla sågen
småningom vuxit upp alt flere industriella värk med
ständigt ökad arbetsstyrka; det var lif och rörlighet
på den fordom öde platsen, som nu nastan liknade
en liten köping, där den kringboende allmogen hvarje
lördag kunde torgföra sinä produkter.

Den första karaktärsbyggnaden, hvilken en gång
i ägarens tycke nastan liknade ett slott, hade utbytts
mot en magnifik villa, tili hvilken en af hufvudstadens
främste arkitekter uppgjordt ritningen. Den lag något
afskild från fabriksanläggningarna uppe vid en dunge
barrträd, som skötta och kvistade bildade en vacker
bakgrund mot villans i ljust hållna färgton.

På sluttningen nedanför hade man planterat busk-
grupper och finare löfträd, som bildade en trädgård
i modern stil med teppich broderier närmast huset
och vackra slingerväxter kring verandan, från hvil-
ken man hade en förtjusande utsikt öfver insjön
och de skogklädda höjderna på motsatta stranden.
Sålunda tedde sig det fordom så ensliga Kiviranta,
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hvarifrån präktiga vägar nu förmedlade samfärdseln
med den yttre världen, medan brukets egen ångbåt
dagligen gjorde turer fram och åter öfver det en
gång så bortglömda Kivijärvis dunkla vatten.

Det var en ny tid, som grytt upp för stället och
dess bebyggare. I värken sköttes arbetet under led-
ning af teoretiskt bildade fackmän och på kontoret

inrymdt i det forna karaktärshuset hade flere
kontorister fullt upp att göra. Martila själf gick om-
kring med en reputerlig istermage, högröstad och
dryg; det lätt gråsprängda håret och den alltid vår-
dade dräkten hade förändrat hans utseende så be-
tydligt att knappast en enda af de gamla kamraterna
från arbetslaget numera skulle igenkänt honom. Trots
de grofva anletsdragen låg en viss tung värdighet
utbredd öfver den jättelika gestalten och han bar ej
utan orsak den ståtliga benämningen »bondekungen»,
som man på orten allmänt tilldelade honom.

Den enda, som under alla de växlingar stället
och dess invånare undergått städse förblifvit den-
samma, var Martilas hustru. Stillsam och tystlåten
som fordom, tillbragte hon sitt lif i de granna rum-
men, där hon alltid såg ut och kände sig som en
främling.

Om någon kunnat läsa i Martilas innersta hjärte-
vrå, skulle han där letat upp ett länge hopadt, stän-
digt närdt hemligt groll mot henne, som han en gång
af idel egennyttiga beräkningar tagit tili sin hustru.

Hvad hade han nu för vinst däraf! Hennes hem-
gift hade längesedan som droppen i hafvet drunknat
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i hans spekulationshvirflar, utan att lämna spår efter
sig det var ju bara små smulor för den, som var
van att dagligen handskas med tusental men
bondkvinnan hade han kvar som ett hinder på uppåt-
sträfvandets väg, ett gnagande törne i hälen, alltid
påminnande om en tid, som han ville glömma. Det
var eget med henne; ehuru hon kallades patronessa,
var och förblef hon ändå tili sinnelag och åskådnings-
sätt städse endast Martilas Anni och under deras
långa samlif hade det omsider klarnat för honom,
att bakom hustruns undergifna yttre bodde en fast
själfständig ande, som utan att sträfva efter frihet,
dock viste att häfda sin rätt, där det gälde en lifs-
princip.

Hon hade fördragit att hennes hus så vidt möj-
ligt omskapades tili en herrgård, att hennes make
sökte umgänge bland herrskapsfolk och att hennes
barn uppfostrades tili öfverklassens jämlikar, men
hvad henne själf beträffade stod hon orubbligt vid
sinä gamla grundsatser. Skulle väl hon —de gamla
pietisternas afkomling i rätt nedstigande led för-
gäta sin släkt, deras seder och vanor och göra sig
likställig med världens barn aldrig! Hon var född
bondedotter och om hennes man ville sira ut deras
nuvarande lif än så grant för att öfverskyla deras
ursprung, så skulle hon likväl aldrig förgäta det,
utan tili sin död förblifva densamma i tanke, sätt
och handling. Det fans en vilja af stål hos denna
tysta kvinna, som kunde böjas, men icke brytas och
denna vilja skulle värit mäktig att låta henne stiga
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vidt öfver hennes make i andligt hänseende det
måste Martila om än med harm inom sig erkänna.
Hon hade kunnat, men icke velat, denna tanke höll
ständigt hans förbittring vid lif. Nu hade han emel-
lertid ingen annan utväg än att låta Anni gå sin egen
väg och bida den tid, då Riita hon som han låtit
uppfostra i hufvudstaden skulle kunna i hemmet
ersättä hvad han förlorat genom moderns tredska.

Denna tid var nu så godt som inne, ty Riita
hade under våren fylt sjutton år. Då syskonen
kommo hem vid terminens slut, skönjdes det tydligt
att flickan med den långa klädningen bemödade sig
om att iakttaga en vuxen kvinnas sätt och skick.
Aldrig mer såg man henne springa omkring utan
hatt; de kantiga rörelserna blefvo med hvarje dag
alt mer mjuka och behagliga.

Fadern såg på henne med förtjusning och för
första gången kände han fadersstoltheten svälla inom
sig inför denna fagra varelse, för hvilken han hyste
en viss beundrande vördnad. Hon var smärt och
smidig som den unga björken i skogen, hennes mörka
hår föll i tusende krusor och ringlar ned på den
klara pannan och under den skära, friska hyn pul-
serade ungdomsblodet och färgade kinderna i var-
maste purpur.

När hon böjde sig ned för att plocka en blomma
på rabatten, eller då hon rätade ut den fina, kraftiga
gestalten och sväfvade öfver gräsmattan som en för-
kroppsligad gratie, stod han och stirrade efter henne
som om hon värit en uppenbarelse från en högre
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värld och han frågade tviflande sig själf, huru hon
kunde vara hans dotter. Aldrig hade Martila funnit
sig själf grof, simpel och bondaktig, förrän han såg
Riita i ali hennes skära sjuttonåriga fägring.

Hon å sin sida fattade snart med kvinlig instinkt,
att hon fått ett öfvertag gentemot den store gråhårige
jätten, som alla andra där hemma böjde sig för.
Halft på lek, halft medvetet gjorde hon bruk af denna
sin makt, tils den gamle kämpen, som ingen hittils
lyckats besegra, var för alltid fångad i hennes silkes-
bojor.

Mellan fader och son var förhållandet icke så
godt. Kaarles ntseende som yngling höll ej hvad
barnaåren lofvat. Han hade vuxit fort och den långa
gängliga gestalten med de smala axlarna och den
framåtlutande hållningen gaf någonting sjukligt at
hela hans uppträdande; hyn var blek och utan de
friska rosor, som färgade Riitas mjuka kinder; de
vackra blå ögonen doldes på grund af närsynthet af
ett par glasögon. Denna sista omständighet utgjorde
en ständig kalla tili grämelse för gamle Martila, som
trots sinä snart nådda sextio år hade ögon som en
örn. Att Kaarle såg så klen ut kunde han ej lida,
det var ju nastan ynkligt att en sadan far skulle
hafva en riktig stackare tili son menade han.
Ebuni Kaarle tog dessa utfall tämligen lugnt, var
det naturligt att något närmande mellan far och son
under sådana förhållanden ej kunde ifrågakomma;
deras naturer voro äfven i grunden altför olika.
Däremot drogs modern alt inncrligare tili sonen, som
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hon tykte att både tili utseende och lynne alt mera
begynte likna henne; ju oftare faderns häftighet bru-
sade upp mot Kaarle, desto öppnare visade den slutna
kvinnan sitt hjärtas ömhet för honom. Hon kände
att hon likt fågelmodern velat breda skyddande vingar
öfver sitt barn, för att värna det mot ali lifvets bitter-
het, äfven om hon själf måste lida därvid.

Både Kaarle och Riita hade alltid, hvardera efter
sitt skaplynne, hallit af modern och deras för-
troende tili henne var djupt. Numera var det dock
Kaarle, som närmare slöt sig tili henne, då Riita
med sin lifliga natur stundom kände sig nastan bort-
stött af den tillbakadragenhet, som låg i moderns
vasen. Genom favoritskapet hos fadern intog hon
ock snart en viss bestämmande ställning i huset och
hennes medfödda säkerhet gjorde att hon, oberoende
af andra, tog sig fram utan tvekan eller rådvillhet.

Kaarle såg ofta förundrad på henne, han tykte
att hon utvecklat sig med otrolig hastighet både tili
kropp och själ. Det var ju så nyss han sett den
lilla hurtiga flickan med sinä skridskor på klubbens
bana i hufvudstaden eller svängande med sin skol-
väska på väg tili skolan; nu var hon en ung dam,
en vacker, skimrande fjäril, som sprängt puppan och
behagfullt bredde ut sinä fina vingar i högsomma-
rens soi.

Riita var blott sjutton år, men likväl icke mer
ett barn, då däremot han själf med sin gängliga figur
och sitt skägglösa ansikte såg ut som en växande
gosse. Hon stod redan på ungdomens tröskel leende



155

mot framtiden, som vinkade emot henne i rosenrödt;
men för honom låg den ännu så långt, långt borta,
tykte hari. Vägen var blott nyss påbörjad och han
kände att han måste bana den åt sig steg efter steg,
genom tistel och törne, om han ville nå ett föresatt
mål. Ensam skulle han nu kanna sig, då han vände
åter tili staden och lämnade Riita i hemmet. Hon hade
genomgått skolan och gamle Martila hade skrattande
försäkrat föreståndarinnan, att hans flicka var lärd
nog utan att göra sig löjlig med något bråk för
studentexamen. Hvad skulle en flicka med så mycket
kunskaper och dessutom en rik flicka nej då!
Riita själf kände häller ingen håg för vidare studier,
skoltvånget hade alltid i grund och botten pinat
hennes frihetsälskande natur och hon var glad att
nu vara det kvitt.

Hon tykte att det var en härlig sommar som
följde. När hon vaknade om morgnarna, kom
det alltid öfver henne en känsiä af välbehag vid håg-
komsten att de tidiga skoltimmarna aldrig mer skulle
drifva henne ur den varma bädden. Hon sträkte ut
sin unga smidiga kropp och lade armarne under det
vackra hufvudet åh, det var ändå härligt att lefva!

Frampå förmiddagen kom hon ned tili den sena
frukosten och gjorde les honneurs för fadern och
kontorsherrarne så ledigt och behagfullt som om hon
värit värdinna i alla sinä dar. Sedän hade hon tiden
helt och hållet tili sin egen disposition kunde
läsa, promenera, bada eller språka med brodern,
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som med sinä böcker lefde ett enstöringslif uppe på
sin vindskammare.

Dagordningen i huset var tidsenlig och matsedeln
likaså. Martila hade anskaffat en skicklig hushåller-
ska, så att hans hustru numera icke stort befattade
sig med hushållet. Det anstod ju icke en rik bruks-
ägares fru menade han inför andra; i enrum
med Anni hette det: Du förstår ju inte als hur
det går tili i herrskapshus, men den här människan,
som jag skaffat, har tjänat både hos generaler och
senatorer, så att nog är det bäst att lämna allting
at henne.

Hustrun böjde på hufvudet tili tecken af under-
kastelse, hon var ju så van vid att alltid följa hans
vilja; men när hon kom in i sitt rum, satte hon sig
ned vid dörren och knäpte hårdt ihop händerna.
Det kom en så underlig beklämning öfver henne
och läpparne skälfde konvulsiviskt. Jag viste ju
nog förut, att jag här inte var tili stor hjälp, men
det är ändå så bittert att vara alldeles onyttig, att
likasom kastas bort som en utsliten trasa hviskade
hon, medan några tunga tårar långsamt droppade
utför de bleka kinderna. Hvad hade väl Martilas
Anni att göra i bondekungens slott! —' Herre, låt
mig snart flytta hem tili Ditt rike, om det är Din
vilja suckade hon.

Sedän den stunden sysslade hon mest vid spinn-
rocken eller i väfstolen och gick sin egen väg, som
Martila sade. Det hette i socknen att värdinnan på
Kiviranta var en smula »underlig» och att detta var
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orsaken tili att hon aldrig visade sig för främlingar,
meri de gamla tjänarne på stället, hvilka följt med
händelsernas gång, viste nog huru saken förhöll sig.

*

*

Då hösten kom och Kaarle med fuktig blick tog
afsked af systern, kastade Riita sig i haris armar
och grät bittert öfver skilsmässan, men i sitt hjärta
var hon dock glad öfver att få stanna hemma och
vara fri. För båda syskonen hade hemmet alltid
värit identiskt med begreppet om frihet, ingen hade
där lagt några band på dem och att de begagnat
denna sin frihet utan att själfsvåld och odygder fått
taga öfverhand, var nastan ett undervärk. De hade
uppfostrat sig själfva på den grundval af sanning
modern inpräglat hos dem och i moraliskt hänseende
fans det hos hvardera en fasthet i karaktären och
ett klart begrepp om rätt och orätt, som aldrig lät
sig rubbas.

I yttre afseenden hade skoltiden och lifvet i
staden bland främmande människor haft åtskilligt
att afslipa, ehuru syskonens naturliga begåfning där-
vid hjälpt dem tili rätta där förefans det således
i flere afseenden något tvång. Men hemma under
ferierna njöt man åter den obundna friheten, som
var isynnerhet Riitas lifselement och känslan däraf
dröjde kvar hos henne som en förnimmelse af väl-
behag nu, när hon skulle börja lifvet som vuxen.

Hon inrättade åt sig en liten jungfrubur, sadan
hon länge sett den i sin inbillning. Väggarna voro
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hållna i rosenrödt och små förtjusande kåsörer an-
skaffades i samma färg. Där fans en spegel, som
återgaf hela hennes gestalt, ett prydligt bokskåp och
vid fönstret med den vackra utsikten en näpen skrif-
pulpet, som hon kunde begagna vid nedskrifvandet
af sinä alltid mycket korta epistlar tili den frånvarande
brodern. Med ett ord, Riitas rum inneslöt alt, som
en liflig flickfantasi kunde uttänka och hon behöfde
blott uttala en önskan, för att få se pappa Martila
klappa på den väl späckade plånboken med en för-
frågan, huru mycket hon behöfdeV

Riita var förtjust öfver hans frikostighet och
betagen i sinä många vackra saker. Men hon nöjde
sig icke därmed, hennes värksamma ande behöfde
sysselsättning och hennes kvinliga smak sade henne, att
det fans mycket i hemmet, som kunde vara annorlunda.

Pappa Martilas outvecklade skönhetssinne hade
i husets paradrum hopat en massa möbel och före-
mål, hvilka hvarken tili stil, form eller färg passade
samman; att de voro lysande och kunde sägas re-
presentera ett vackert penningvärde, utgjorde i hans
tanke deras största förtjänst. Så kom det sig att en
oljetryckstafla i skrikande guldram hängde öfver en
liten förtjusande etagere i roccocostil uppspårad i
någon antikvitetshandel i kejsarstaden medan den
sidenklädda salongsmöbeln illa harmonierade med
lysande filtmattor, inköpta för rampris hos tatarer
på någon marknad.

Alt detta och mycket mer hade Riitas snabba
blick uppfångat och hon skyndade nu att göra för-
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ändringar så lätt och utan bråk, att fadern ingen
enda gång fann skäl att opponera sig mot hennes
anordningar, utan tvärtom berömde dem såsom ojäm-
förligt vackrare och bekvämare, än alt hvad han
förut sett i den vägen. Huru kunde hon tili exempel
förstå, att den vackra Hebe, som han en gång med
så stor möda hemfört från sinä resor, tog sig dubbelt
så bra ut med de gröna bladväxterna såsom fond,
än förut mot den ljusa väggen? Den flickan hade
liufvud ett farsarf ville han tro på som betydde
mer än guld, ty dessförutan kom ingen fram här i
världen, det viste han af egen erfarenhet.

Riita smålog och strök gubben öfver det gråa
skägget och lindade honom så alt fastare om sitt
lilla men kraftfulla finger. Hon tykte att hon var
blygsam nog, då hon nöjde sig med att beherska
kungen och icke sträkte sin hand efter riket. Hon
drog sig också hälst från ali befattning med bruks-
folket och det var alldeles i faderns smak. Hvar
sort för sig lydde hans valspråk, han kände
nog arbetarne han, en gång hade han ju själf värit
en i ledet och rättvis skulle man vara, men intet
däröfver häller.

Inom hemmet förde Riita emellertid spiran och
där hon gick fram föreföll det som om hennes vid-
rörande utöfvat en trollmakt, så mycken hemtrefnad
förmådde hon skapa omkring sig. Det var hennes
storvärk under hösten, som hon med triumferande
stolthet kunde förevisa Kaarle, då han kom hem tili
julferierna.
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Men när brodern rest och lifvet på nyåret åter
begynte gå i de gamla hjulspåren, söktc Riitas lifliga
sinne förgäfves ny sysselsättning inomhus, men där
fans intet vidare att göra. Alt var färdigt nu, man
kunde ändra ett draperi eller flytta en möbel, men
i det hela var hon nöjd med sitt värk. Hon läste
alt hvad hon kom öfver, men då hon hade en olycklig
vana att flyga igenom sidorna i hvarje intressant
bok och läsa tili långt inpå nätterna, kunde lektyren
ej alltid räcka tili.

Hon spelade två eller tre timmar om dagen för
att icke glömma, hvad hon lärt i hufvudstaden, men
dock blef där kvar många timmar af dagen, som
hon hade svårt att fylla. Modern var för tystlåten att
kunna vara något sällskap för henne och de hade i
grunden få gemensamma intressen. Fadern gjorde
långa affärsresor och kontoristerna kunde hon impo-
nera på eller kokettera för, alt hur det föll henne
in, men den sysselsättningen blef snart intresselös och i
köksdepartementet styrde den allsmäktiga hushåller-
skan med oinskränkt myndighet. Så blef hennes
enda utväg att åka skridsko, när isen på sjön så
medgaf, eller skida utför sluttningen, då det var
skarsnö, men därvid saknade hon bittert Kaarle, sin
gamle kamrat. När hon ibland på längre färder
enligt faderns bestämda önskan måste medtaga kon-
torspojken, Tahvo Rytkänen, förlorade nöjet hälften
af sitt behag.

Den fåordige gossen störde ej hennes tankegång,
det ville hon ej påbörda honom, men något trefligt
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sällskap var han då inte häller. När hon tröttnade
under färden uppför och utför och ville pusta ut ett
ögonblick, strax var Tahvo tili hands med plaiden
som han burit i en rem öfver axeln; men sedän
drog han sig åt sidan, strök snön af en sten i back-
sluttningen och slog sig ned, redo att vänta huru
länge det än behagade hans herskarinna att dröja,
men han var beredd att följa henne, när hälst hon
önskade fortsätta. Det fans ej en mer plikttrogen
varelse än Tahvo. Han har en riktig hundnatur

brukade Martila säga men så kan man också
lita på honom, som på en trogen gårdvar.

Han hade tagit upp gossen så godt som från
landsvägen och användt honom tili en mängd olika
göromål, ty Tahvo hade ett märkvärdigt godt handa-
lag och kunde taga sig fram, hvart hälst man än satte
honom. Om det var någon af sinä underlydande
Martila föredrog så var det denne tiggargosse, hvars
existens han betryggat. Tahvo hade fått besöka
folkskolan och blifvit utdimitterad med högstabetyg;
nu tjänstgjorde han på kontoret, tili en början såsom
springpojke, men stundom användes han ock såsom
skrifvare, ty han hade en förträfflig handstil. I högre
grad än någon anade ägde han husbondens förtro-
ende och detta hade han aldrig svikit. Han var
nu aderton år, en stor klumpig gosse, som af de
flesta ännu ansågs vara ett barn. Hans framtid hade
Martila ännu icke rätt klar för sig, blott det viste
han, att han aldrig skulle släppa Tahvo ifrån sig;
man behöfde åtminstone en trogen gårdvar, då man

11
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inte hade en son att stödja sig vid detta var
slutklämmen i hans funderingar öfver denna fråga.

En pålitlig ledsagare under skidfärderna var
Tahvo Rytkänen således, om än inte något trefligt
sällskap; Riita hade ej nog sinne för naturen samt
var kanske också för ung att finna nöje ensamt i dess
åskådande, hon hade ledsamt ute och hon van-
trifdes inne. Af den sköna friheten kunde man också
en gång få nog, det kände hon nu och så började
hon smått längta tillbaka tili läxorna och den regel-
bundna dagordningen och hon afundades Kaarle, som
nu hade fullt upp med arbete för sin studentexamen.

Nog var ju kvinnornas lif ändå i det hela gan-
ska tomt, hon hade aldrig förut kömmit att tanka
därpå. Hvad skulle hon väl göra där i det rika
hemmet annat än »sitta och vänta på friare», som
gamla rote-Maija sade; men det fans ju inte i hela
socknen en kari, som hon skulle brytt sig om att
se på en gång.

Usch då! Det var så tråkigt altsammans!
Nog tykte hon ju om sitt hem och friheten och alt
det där, men Kiviranta låg ju i en ödemark djupt
inne i hjärtat af landet och hon kände plötsligt, att
det var så trångt mellan de vackra skogshöjderna
och att insjöns stränder voro så begränsade. Rlott
vid hafvet kunde man andas fritt och kanna sig i
förbindelse med den öfriga världen och det var just
dit bort —• ut, ut i den stora vida världen, som
hon trånade så obetvingligt, som man längtar blott
i ungdomens år.
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Kara lilla pappa, låt mig följa med när du
i nasta vecka reser tili Petersburg sade hon med
bedjande stämma.

Resa tili Petersburg! Hvad skulle jag,
som har så mycket att uträtta där borta, göra med
en liten flicka tili ressällskap ljöd svaret hon
skulle ju blott vara mig en black om benet.

Men den smekande rösten, som kunde bönfalla
så innerligt, fortfor altjämt att klappa på farsgubbens
lätt bevekta hjärta och två mjuka armar om hans
hals fullbordade värket. Nåja, de skulle väl da
åstad! Riita klappade händerna af fröjd. En
sadan gullegod pappa hade visst ingen annan flicka
i världen de orden nastan smälte gamle Martilas
hjärta, nu fans det bestämdt ingenting, som han
kunnat neka sin Riita.

Följande vecka voro de på väg och färden blef
alt igenom en lustresa. Fadern hade många affärs-
vänner i kejsarstaden, Riita presenterades i famil-
jerna och slog sig väl fram med de språkkunskaper
hon inhämtat i skolan. Hon var glad och ung och
vacker som en solskensdag, hade dessutom fullt upp
med pengar och en utmärkt förmåga att suga honung
ur hvarje blomma på sin väg. Sålunda roade hon
sig ypperligt och när tiden för hemresan närmade
sig, öfvertalade hon fadern att göra en tripp via
Eydtkuhnen tili Berlin.

Gubben var som förhäxad, han kunde ej mot-
stå henne och så bar det af. De dröjde borta mer
än två månader och Riita fick sitt vackra hufvud
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fullproppadt af teatrar oeh konstsamlingar, kyrkor
och tafvelgallerier; hon ville se allting och gamle
Martila följde med utan knot. Tack väre sin för-
träffliga konstitution oeh starka hälsa, viste han trots
sin ålder aldrig hvad trölthet ville säga och när Riita
hade roligt, fann hari sig belönad nog för den långa
frånvaran den första i hans lif från de kara
affärerna.

Då de kommo hem var det vår uppe i den
kuina norden. Jorden höll på ait afkasta sitt snö-
täcke och trädens knoppar svälde i solvärmen. Riita
var glad och så lätt om hjärtat, som aldrig förr.

Jag längtar efter dig skref hon tili brodern
- för att mundtligen få meddela dig alla minä nya
intryck. Här hemma är det ju ingen, som förstår
mig eller intresserar sig för dem och jag går om-
kring och småler för mig själf åt alla glada hågkom-
ster. Ibland måste jag för att få luft, berätta ett
och annat för Tahvo, som är en ypperlig åhörare,
ehuru man minsann ofta inte vet om han hör på
eller ej. Men detta är elakt sagdt stundom öfver-
raskar han mig med frågor, som jag ej väntat mig.
Han vet nog mycket mer än man tror och god
och redbar är den gossen, det är då säkert. A pro-
pos, har du als där i Helsingfors sett tili en ung
doktor Lönner —■ den där herrn, vår landsman, som
jag skref om att vi råkade i Potsdam? Vi besågo
Sans-Souci tillsammans, det var en förtjusande
utflykt, sedän sammanträffade vi äfven i Berlin åt-
skilliga gånger, men han hade just kömmit och vi



165

voro då redan i beråd att fortsätta vår färd. Pappa
tykte bra om honom och bad honom besöka Kivi-
ranta i sommar. Han sade sig nämligen hafva en
farbror i S. och där skulle blifva silfverbröllop i
familjen, eller hvad det nu var för slags släktmöte.
Det är ju inte als säkert om han kommer, men i
alla fall vore det roligt att veta någonting mer om
en person, som där borta i främmande land visade
oss mycken välvilja och artighet.

Det var ett långt bref från Riita, som eljes var
en trög korrespondent, tykte Kaarle. Äfven han
längtade mycket efter systern och intresserade sig
varmt för hennes reseminnen. Hvad doktor Lönner
beträffade skref han i sitt svar viste han
ingenting annat, än att han ansågs vara en läkare på
modet och specialist i nervsjukdomar.

För resten hade Kaarle nu icke mycket tid att
tanka på någonting annat än kampen för den gyllne
lyran; det var nog inte för tidigt att nå den
tykte han men så var det ju ej häller hans fel
att han kömmit så sent tili skolan aldrig hade
han suttit mer än ett år på hvarje klass. Han lof-
vade sig själf att nasta examen i stället skulle tagas
så mycket snabbare. När han trykte den så varmt
efterlängtade hvita mössan på sitt hufvud, var det
som om framtiden för första gången lyftat en flik
af sin mystiska slöja och i ögonblicksperspektiv visat
honom rika löften i hoppets rosenskimmer.

Det var full sommar, då han kom hem. Där ute
på den grusade gårdsplanen med handen skuggande
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för ögonen stod Riita och välkomnade honom. Men
det var icke samma glada något öfvermodiga flicka
han lämnat, hon som barnsligt trotsade på sin makt
och gärna koketterade med den en smula. Hon var
nu on tjusande och själfull varelse, med någonting
obeskrifligt ljuft utbredt öfver hela sin person, hvil-
ket tog sig uttryck i de mörka ögonens milda, varma
glans. Hennes ysterhet var dämpad, hvarje hennes
rörelse full af älskligt behag, hon var som konvaljen
väkt tili lif af vårsolens kyss, men ännu drömmande
och omedveten om dess glöd. Aldrig hade han sett
henne så förtjusande. Kunde väl några månaders
skilsmässa Hinder en tripp ut i världsvimlet värkligen
medföra en sadan förvandling? frågade han sig
med förundran. Men Riita log mot honom med sitt
gamla leende och då förstod han plötsligt att barnet
hade blifyit kvinna.

* *

*

Två herrar sutto i ett af de på orten vanliga
fyrhjnliga åkdonen, hvilket skramlade framåt längs
landsvägen. Den ene blickade nyfiket omkring sig,
den andre betraktade äfven trakten, genom hvilken de

färdades, men på ett olika sätt; i hans närsynta
blick framskymtade naturvännens och vetenskapsman-
nens forskande intresse för minsta sten vid vägen,
medan reskamraten blott tyktes erfara ögonblickets
flyktiga intresse för hvad han såg.

Jag är alldeles öfvertygad om att här kunna
göra intressanta geologiska observationer sade
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den närsynte och blickade ömt ned på några små styk-
ken af olika stenarter, som han höll i sin vänstra hand.

Mycket möjligt svarade den andre jag
skall i stället roä mig med att botanisera.

Du, botanisera?
Ja, hvarför ieke han smålog betydelsefullt

jag beundrar blommor alldeles ofantligt, isynner-
het de sällsynta exemplar, som man kan finna här
uppe i ödemarken.

Den lärde svarade ej, han var tydligen försjunken
i grubbel öfver sitt intressanta fynd. Hans granne
fann då för godt att börja samspråk med körsvennen,
en pojke på tolf år, som föreföll att vara en rätt
förståndig ungdom.

Har du hört talas om brukspatron Martila
frågade han.

Pojken spände ögonen i den resande, som om
han trott honom vara förrykt. Tämä on kunin-
gas svarade han därpå lakoniskt.

Den frågande skrattade hjärtligt. Jaså, han
är således den främste mannen på orten, kan jag
förstå.

Ja, det är han försäkrade gossen trygt
med hela styrkan af sin karelska liflighet han
har ju pengar som gräs och visst tjugu sågar och
stora skogslotter och hela Kiviranta han drog
djupt efter andan.

Vackert så! den resande hvisslade.
Hörde du hvad pojken här berättar om vår blifvande
värd? frågade han vänd tili kamraten.
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Den andre nickade, men körsvennen i hvars
aktning de resande genom sin bekantskap med nam-
net Martila redan stigit åtskilligt, lyfte på mössan och
frågade om färden gälde bruket, något som kom den
yngre herrns klarblå litet utstående ögon att lysa af
hemligt löje.

Han tyckes vara en riktig storkaxe vår gode
stockpatron småskrattade han.

Du är således en gammal bekant tili honom,
Lönner?

Det kan jag tyvärr ej säga ljöd svaret.
Jag hade det nöjet att råka oftanämda herre i Berlin
senaste vårvinter, där han exponerade sinä rike-
domar och sin vackra dotter och vi gjorde en hastig
bekantskap såsom landsmän pläga på utländsk bot-
ten. Gubben var en storskräflare, naturligtvis blef
det vid flere tillfällen fråga om hans hemtrakt; han
gaf mig också, på stående fot så att säga, en expose
af alt hvad han uträttat här i världen och hvilken
betydande plats han nu intog i samhället; dottern
stod och hörde på med ett härligt lugn, som alldeles
förbluffade mig. Sedän kom jag å min sida att berätta
om släktingarna i S. och att jag troligen skulle besöka
dem under sommaren och genast hade jag en inbjud-
ning tili Kiviranta bruk. Gubben var tydligen smått
smickrad af min bekantskap, ser du. För resten
antager jag att han gärna ville ha mig hit upp för
att bese ali hans härlighet och han sålunda få ett
nytt tillfälle att skryta med sig och sitt. Där har
du hela historien från början tili slut.
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Godt och väl! Nå, nu är du således på väg
tili bondekungen och det var rätt hyggligt af dig att
taga mig med i släptåg. Jag kommer väl i alla fall
att uppehålla mig här en stor del af sommaren och
då kan det ju vara så godt att kanna den förnämste
mannen på orten.

Samtalet blef nu afbrutet af skjutspojken, som
med piskskaftet visade ned mot en bred körväg tili
höger om den, där de färdades. Här viker man
af tili bruket sade han.

Doktor Lönner satte sin hatt, som pittoreskt
täkt hans ena öra, tili rätta och hans kamrat do-
centen Torell putsade sinä glasögon. Båda sågo
med ett visst intresse efter första skymten af fabriks-
skorstenarna, som snart sköto upp öfver småskogen.
Några ögonblick senare låg hela det vackra land-
skapet vid insjöstranden öppet för deras blickar.
I middagsbelysning tog sig Kiviranta alltid fördel
aktigast ut; solskenet speglade sig så gladt i de
många zinktaken och byggnadernas brokiga färger
lyste i dess glans. Förnäm tronade villan på sin
höjd och de prydliga trädgårdsanläggningarna på-
minte mer än något annat om modernt kulturlif
midt i ödemarken.

Han bor värkligen charmant, den där Mar-
tila utbrast doktorn, som med kritiska blickar
sett sig omkring.

Täällä on linna sade skjutsgossen.
Lönner nickade, han hade just haft på tungan

en anmärkning om att huset, sedt från uppkörsvägen,
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starkt påminte om ett litet utländskt lustslott, om-
planteradt på finsk jord. Nu svängde de upp mellan
sammetsmjuka gräsmattor och putsade häckar af
caragana arborescens och sibiriskt hagtorn, som om-
slöt grupper af frodiga bladväxter, och de åkte fram tili
verandan. Värden tog emot dem på det hjärtligaste
sätt. Han var klädd i ljus sommärrock och med
halmhatt på hufvudet och stod i begrepp att begifva
sig ned tili kontorsbyggnaden. Han klappade Lönner
på axeln, skakade upprepade gånger docentens hand
och förebrådde dem att ej hafva underrättat honom
om besöket, så att hästar och vagn kunnat möta
ätminstone vid närmaste gästgifveri. Man kunde
ej begära ett varmare välkomnande. På den skugg-
rika verandan, där man slog sig ned, serverades
nastan omedelbart allehanda förfriskningar, som sma-
kade de resande förträffligt efter färden i solgasset.

Samspråket mellan värden och doktorn under-
hölls lifligt, åtminstone af den förstnämde och under
tiden lät docenten sin blick med välbehag glida bort
öfver den vackra utsikt, som utbredde sin fägring
framför honom. Den där sjön måste han bestämdt
passera på hemvägen tänkte han och beklagade
att hans forskningar nödgat dem att göra hitresan
landvägen. De skogklädda höjderna sågo så lok-
kande ut mot det sommarblå vattnet.

Lönner, som genast med en viss ifver försäkrat
sig om att fröken Riita var hemma, .satt under det
han låtsade ett varmt intresse för Martilas med-
delanden och förargade sig öfver att hon så länge
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lät vänta på sig. När hon slutligen uppenbarade
sig från skogssidan i sällskap med sin bror, kände
han sig smått besviken öfver det lugn, hvarmed hon
mötte hans oförmodade ankomst.

Han bade hela tiden väntat på att få se de
mörka ögonen stråla en varm välkomsthälsning emot
honom oeh nu hälsade hon så vänligt kyligt, som
om de råkats i går och hennes leende var lika blidt,
när hon räkte docenten sin hand.

Sådana äro kvinnorna, opålitliga varelser hvar-
enda en tänkte han förargad, utan aning om hur
föga han kände det flickhjärta, som här häftigt klap-
pade af fröjd vid hans sida.

När de senare på dagen sutto nere på ångbåts-
bryggan, där Torell och Kaarle försökte sin lycka
med metspöna, hade han ej mera skäl att beklaga
sig öfver Riita, som troget satt bredvid honom och
med lifligaste intresse tyktes lyssna tili hans lätta
kåseri.

Ty om det fans någonting, i hvilket doktor Lön-
ner var oöfverträfflig, så var det uti att konversera
på det mest underhållande sätt. Alla sade att han
såsom sällskapsmänniska sökte sin like, men få kunde
efteråt erinra sig hans samspråk och hvarom det
egentligen rört sig. Slutomdömet reducerade sig van-
ligen tili ett entusiastiskt bedyrande att »han var
ypperlig den där Lönner», eller »ja, alldeles char-
mant» ifall det var ett fruntimmer, som bedömde
honom.
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På samma sätt gick det med Riita, hon lät sig
dragas med af hans berättaretalang, men när hon om
kvällen tänkte öfver dagens händelser, mindes hon
ingenting af hvad de taiat, blott att det värit en
treflig dag. Följande morgon, då hon gått ut för att
plocka en blomma tili sin bröstbukett, mötte hon
docenten.

Min kamrat sofver ännu på sitt öra, han är
en äkta morgondrönare berättade han på sitt
torroliga sätt; själf hade han redan gjort en lång
vandring i skogen och funnit många intressanta saker.
Han visade leende på sinä rockfickor, som dignade
af stenar och grus och när de satte sig ned på ve-
randan för att dricka morgonkaffe, höll han ett litet
naturvetenskapligt föredrag, som väkte Riitas var-
maste intresse. Där fann Lönner dem, när han om-
sider lösrykt sig ur Morfei armar; det var ej utan
att han smått harmades öfver att hafva lämnat Torell
fältet fritt. Nå, han skulle nog veta att återtaga det,
som möjligen blifvit försummadt, tänkte den unge
läkaren med en öfverlägsen blick han var ju van
vid att alltid gå fram som triumfator. Torell var
dessutom ingen fruntimmerskarl, om han också icke
skydde en liten ordstrid med damerna, såsom en
pikant krydda för omväxlings skull.

Mot aftonen företogo gästerna, följda af Kaarle
och Riita, en promenad upp tili det höga bärget
ofvanom bruket, därifrån man hade den vackraste
och mest vidsträkta utsikten öfver den kringliggande
trakten. Kaarle och docenten, som redan hunnit
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blifva goda vänner, fördjupade sig under vägen i
hvarjehanda diskussioner, medan Lönner, som gick
förut med Riita, underhöll henne på bästa sätt.

Uppkomna på den öfversta klinten af höjden,
afstannade dock de promenerandes samspråk oeh
enhvar tyktes åtminstone för ögonblicket gripen af
den storartade naturen oeh den högtidliga stämning,
som i solnedgången bredde sig däröfver. Kaarles
blå ögon blickade nastan svårmodigt framför sig.
Han var kanske den af de fyra, som djupast upp-
skattade hvad de sågo, ty han älskade naturen af
hela sin själ oeh isynnerhet sin vackra, något dystra
hembygd med dess rika mörka skogar, dess pittoreska
höjder oeh den tysta Kivijärvi, som hemlighetsfull
som en olöst gåta Iåg där djupt nere. När han satt
så en stilla sommarkväll oeh njöt af aftonens skön-
het, kom det alltid öfver honom ett sällsamt vemod
oeh han tykte sig förstå skaldens ord om glädjen i
de tusen sjöars land, »att det*är litet sorg däri.»
För honom hade den största fröjd alltid innerst en
fond af smärta

Riitas glada ögon blickade käkt upp mot afton-
himlen, som om hon i dess purpur velat läsa en framtid
af onämnbar sällhet; doktor Lönner låg i mossan vid
hennes fötter oeh deklamerade tysk poesi med mera
patos än smak. Torell oeh Kaarle hade återtagit
sitt samtal oeh därför sutto de två nu helt isolerade
på bärgets topp; nedanför dem utbredde sig en
värld, där industri oeh natur räkt hvarandra handen
tili trofast förening. Öfver alt detta herskade bonde-



174

kungen, som genom egen kraft och klokhet förvärfvat
rätten därtill. Lönner såg bort öfver fabriksbyggna-
derna och den stilfulla villan och sedän upp mot
det vackra ungdomsfriska ansiktet vid hans sida.
Det fans ett sammanhang mellan henne och rikedo-
men där nere, hvilket han väl förstod att uppskatta.
I Kiitas mörka ögon låg ju dessutom tusen löften
om en lycka så rik ett manligt hjärta gärna kunde
drömma om.

1 detta ögonblick hade han redan i figurlig me-
ning slräkt ut handen efter ödemarkens blomma,
som han kömmit den långa vägen för att plocka.

*

Docenten var ofantligt intresserad af bruket och
dess olikartade inrättningar och gjorde ständigt i
omnäjden nya intressanta fynd för sinä forskningar.
Lönner, som dagligen sade sig ämna resa, lät lika
ofta af sin värd öfvertala sig att stanna kvar. Han
hade sinä planer för framtiden och han anade att
Riitas far också uppgjort vissa beräkningar och
det slog icke fel. Martila såg med hemlig stolthet
den unge doktorns intresse för Riita och hans få-
fänga kände sig icke litet smickrad vid tanken på
att möjligen få tili svärson en framstående läkare
af gammal herremannasläkt. Därför uppbjöd han
ali sin slughet för att befordra sinä intressen och
Lönner tyktes låta sig ledas af hans vilja. Altsam-
mans gick ju som på beställning, tykte Martila och
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gnuggade belåtet sinä störa fräkniga händer, utan
minsta aning om att Lönner genomskådat honom.

Genast vid deras första sammanträffande utom-
lands hade doktorn frapperats af Riitas utseende och
bekantskapen med den braskande stockpatronen hade
inskjutit vissa sväfvande ideer i hans hjärna. De
hade skilts från hvarandra med många artighetsbety-
gelser å hans sida och ett varmt »auf wiedersehen»
å deras. Under våren hade Lönner många gånger
erinrat sig både mötet och sinä tankar därvidoch
så bestämde han sig omsider att uppsöka sinä f. d.
reskamrater. Han ville med egna ögon se deras
hem, noga granska och öfverväga alt och sedän, då
han uppgjort alla beräkningar, skrida tili handling.
Af dessa kallblodigt uppgjorda planer skönjdes dock
aldrig minsta spår i hans uppträdande; tvärtom var
han alltid den glada ögonblicksmänniskan, en alt-
igenom godmodig lyckans gullgosse, som tyktes vara
van vid att öfveralt mötas af sympatier och vänliga
leenden.

Kaarle förhöll sig i viss grad reserverad gent-
emot den gäst, som hans far så påfallande favori-
serade. Han kände hela tiden instinktmässigt, att
denne elegante hufvudstadsherre ansåg sig göra Kivi-
ranta en ära genom sin därvara; ehuru han själf
alltid plågades af faderns skrytsamma uppträdande,
led hans finkänslighet djupt af den dolda ironi, hvar-
med Lönner under skämtets form bemötte sin värd.
Han undrade ofta öfver att Riita ingenting obser-
verade, utan gladt deltog i skämtet, men doktorns
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märkbara öfverlägsenhet stötte Kaarle mer än en
gång för hufvudet.

Honom ovetande fans där också en annan, som
af fullaste hjärta delade hans antipati mot den lef-
nadsglade doktorn. Tahvo Rytkänen, som numera
stigit i graderna på kontoret oeh tili följd däraf äf-
ven fått plats vid sin herres bord, hade godt tillfälle
att i sin obemärkta ställning granska de främmande.
Snabbare än någon kunnat ana, hade han uppfattat
Lönners karaktär, men där fans ingen som frågade
efter hans omdöme oeh någon förtrogen hade Tahvo
aldrig ägt. Djupt i hans innersta hjärta gömde sig
ett hemligt skäl tili hans afvoghet mot doktorn, ett
skäl som genast låtit honom i denne se en fiende.
Lönners uppmärksamhet mot Riita blef för hvarje
dag alt mera i ögonen fallande oeh i Tahvos slutna
ynglingasjäl bodde en djupt rotad, ständigt växande
beundran för Kivirantas skönaste blomma; huru
oupphinneligt högt hon än växte för honom.

Gubben Martila hade en gång kallat honom en
hundnatur, men af den slafviska ödmjukheten hos
detta djur fans ej ett spår hos Tahvo; hans lydnad
oeh undergifvenhet härflöt helt oeh hållet af den
starka pliktkänsla, som var hans mest utmärkande
drag, men i fråga om trofasthet var dock Tahvo kan-
ske en af de mest uthållige. Där han nu satt dag
efter dag lyssnande tili Lönners lätta prat, växte
den öfvertygelsen stark inom honom att mannens
värde var lika lätt som hans tai. I hans tyeke var
doktorns närvara en mörknande skugga öfver Kivi-
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rantas himmel. Han kände ej farans vidd, men han
anade dess värklighet och hans ärliga hjärta bäfvade
vid tanken på dem, som den en gång skulle drabba.

Med docenten kommo alla förträffligt öfverens
och Kaarle märkte med glädje, att i hans ofta katiga
och sträfva sätt aldrig låg minsta skymt af missakt-
ning för den, hvars gästvänskap han åtnjöt.

Veckans sista dag var utsatt tili doktor Lönners
afresa. Kvällen förut gingo de fyra unga åter upp
tili utsiktsbärget för att se solnedgången, som här
plägade framstå i ali sin prakt.

Torell och Kaarle sträfvade tappert upp ända
tili höjdens krön, men Riita slog sig ned på en lägre
afsats, där man ej såg bruket men väl en förtjusande
liten bit af sjön, infattad af den mörka barrskogen.
Lönner stod och stödde sig mot en framskjutande
klippkant midt emot henne; han tog sig särdeles för-
månligt ut i denna stund med sin eleganta gestalt
lätt trykt mot den grå granithällen och ett ovanligt
allvar prägladt i det vanligen så glada, lättrörliga
ansiktet. Hans drag voro icke regelbundna, det låg
ej något energiskt kring de fylliga läpparna, som
snarare tydde på en viss slapphet, men han hade
en vackert formad mun med hvita tänder, som lyste
upp hela ansiktet, då han log och gaf hans utseende
det godlynta behag, som utgjorde dess förnämsta
dragningskraft.

Sadan han nu stod där var han en företeelse
väl ägnad att göra intryck på en ung flickas hjärta,
en flicka, som haft få tillfällen att anställa jämförelser,

12
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som saknade världskännedom och hvars själslif ännu
icke vaknat.

Riita var en lätt eröfring för den, som var van
att segra, så lätt att hon själf med en skymt af kvin-
lig harm grämde sig däröfver, men när hans arm
omslöt henne och hans läppar tryktes mot hennes
i en lång kyss hade hon glömt alt för den out-
sägliga sällheten att få tillhöra honom.

Hon kunde efteråt knapt erinra sig någonting
från denna afton utom kvällsvarden, då gubben Martila
utan förberedelse dundrade fram ett lyckönskningstal
och tili de närvarandes öfverraskning drack de ny-
förlofvades skål i Champagne. När hon sent gick
tili sängs, kom modern och satte sig vid bädden.
Stackars min flicka, vet du hvilket viktigt steg du
nu tagit? frågade hon.

Riita slog sinä armar kring hennes hals och
gömde hufvudet vid hennes bröst, just nu kände hon
en innerlig längtan efter moderns deltagande. Ack
mamma, jag är så outsägligt lycklig! hviskade hon.

Modern strök sakta öfver det vackra hufvudet.
Gud välsigne dig, barnet mitt, och göre vägen

jämn för dig, om det så är Hans vilja sade hon
sakta.

I morgon måste du se och tala vid honom,
mamma bad Riita innerligt jag viii det!

Modern nickade. Inte kan jag ändra din håg,
om han ej är efter mitt sinne sade hon.

Följande morgon blef det inte tai om Lönners
afresa, men docenten och Kaarle, som lofvat åtfölja
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honom, vidhöllo dock sin förut bestämda pian att
företaga en exkursion tili grannsocknen och Riita
var glad däröfver, hon ville gärna ostörd njuta sin
unga lycka.

Före deras affärd hade hon dock några minu-
ters samtal »mellan fyra ögon» med brodern.

' Jag skulle velat omtala min förlofning en-
skildt för dig tili allra först sade hon och blickade
trofast in i hans ögon men så kom farsgubben i
sin ifver och glädje fram med den där skålen och
yppade vår hemlighet. Han är så belåten, ser du,
och det gör mig dubbelt glad.

Kaarle stod tyst, han kunde ej fritt möta hennes
spörjande blick. Riita böjde sig framåt och lade
hufvudet mot hans axel. Älskade broder, måtte
också du en gång få smaka lifvets högsta lycka,
sällheten af att älska och vara älskad hviskade
hon med ljufva tårar i de mörka ögonen.

Hvad skulle han svara henne? Det låg som en
centnertyngd öfver hans bröst, han kunde ej finna
några ord, utan slöt henne blott hårdt intill sig och
kyste hennes vackra panna med en smärtsam för-
nimmelse af att en främling från denna dag skulle
stå mellan dem.

En vecka senare, när han återvände, hade Lön-
ner rest. Torell höll sig också för sinä forskningar
någon tid borta, men då han kom tillbaka hade han
enligt Martilas gästfria inbjudning fortfarande sitt
högkvarter på Kiviranta, där han trifdes väl och af
alla betraktades som ett trefligt och intressant säll-
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skap. Han hade ej Lönners lätta sätt att uttrycka
sig eller hans stora sällskapsvana, men han var en
fint bildad person, som grundligt studerat en hei
mängd olika ämnen och under hans kärfva yta låg
en fläkt af äkta humor, så frisk och ursprunglig, att
den värkade upplifvande på enhvar, som kom i när-
mare beröring med honom.

Det var första gången i sitt lif Riita utbytte
tankar med en värkligt bildad man, ja hon hade ej
ens värit medveten om att hon ägde några åsikter
als, förrän docentens skarpsinniga samtal tvungo
henne att klargöra sinä tankar. Hela timmar igenom
kunde hon också sitta och lyssna tili hans och Kaar-
les diskussioner i hvarjehanda frågor och småningom
lärde hon sig inse, att hennes egen utveckling stannat
långt, långt efter Kaari es. Hans omdömen voro trots
hans ungdom väl öfvervägda, han hade tänkt mycket
och djupt öfver tidens företeelser. Och hon hvad
viste väl hon om arbetarerörelsen och kampen i de
stora kulturländerna, hon som ej ens följt med de
allmänna frågorna inom eget land. Knappast hade
hon reda på huru ärligt hennes. medsystrar i den
stora kvinnorörelsen stredo för medborgarrätt och
jämlikhet inför lagen.

Docenten plägade tala nastan ironiskt om kvinuo-
saken, Kaarle motsade honom. I nyaste tid gåfvo
ju redan många framsynta män kvinnorna rätt
menade han och drog därvid fram yttranden af
flere framstående författare.
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Torell log, han kunde inte med de kortklipta
kvinnosakskvinnorna, hvilka enligt hans tanke nastan
satte en ära i att vara så litet älskvärda som möj-
ligt. Kaarle trodde inte att det var sant, men gaf
honom rätt i hans försäkran, att den kvinliga älsk-
värdheten skulle skaffa frågan många flere vänner
och lättare segrar, än kvinlig ofördragsamhet i karla-
vulen dräkt.

Docenten satte sig vanligen mot ali slags emän-
eipation i den vägen. Ehuru hans humoristiska fram-
ställning lockade tili löje, var det dock som om
någonting rest sig tili motstånd i Riitas bröst; för
första gången kände hon sig solidarisk med sitt kön
och en mäktig aning om kvinnans uppgift i sam-
hället och betydelsen af hennes frigörelse ur sekel-
gamla fördomars tvång drog genom hennes unga
sinne. Det var som om den fagra blomman plötsligt
blifvit medveten om att hon ägde en själ och som om
denna visshet drifvit henne att halft skygt, halft dri-
stigt försöka höja dess vingar tili flykt fram emot ljuset.

Docenten såg forskande på henne i sådana upp-
rörda ögonblick och han undrade om Lönner hade
någon rätt uppfattning af sin trolofvades karaktär.
Annu var hon väl enligt skaldens ord mera »hopp
än lycka»; men hvad skulle det varda af denna
knopp en dag och skulle väl en man af Lönners
skaplynne förstå att uppskatta henne? Torell
trodde det ej.

Afven Kaarle gjorde sig mången gång samma
fråga under denna sommar. Han viste att Riita
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kunde helt hängifva sig åt den hon älskade, men
hon var intet vax, som man kunde forma efter behag,
icke ens nu innan erfarenheten trykt några märk-
bara spår i hennes väsende. Om den slumrande
tankekraften hos denna vana brud en dag skulle
vakna upp och utkräfva sin rätt tili frihet och själf-
ständighet hur skulle det då gå med deras lycka?
Han kom ihåg hennes forna hat tili alt, sora kunde
kallas tvång och om den gyllene boja kärleken nu
pålagt henne en gång miste sin glans då bäfvade
han för Riitas framtid, lagd i Lönners fina, men
karaktärslösa hand.

Kaarle hade också bekymmer för egen räkning.
Han viste att fadern önskade se honom fästad vid
kontoret, men ingenting i världen kunde vara honom
förhatligare. Hans håg stod tili den lärda banan
och det första målet för hans ärelystnad var att nu
så fort som möjligt förvärfva sin magistergrad.

Mellan far och son kom det tili en häftig kon-
flikt, under hvilken den förre tili sin förbittring erfor
att Kaarle, trots sitt stillsamma vasen, ägde samma
fasthet i det afgörande ögonblicket som hans mor.
Lugnt men bestämdt sökte han visa fadern att en
person, utan minsta begåfning för affärsvärksamhet,
helt visst skulle göra mera skada än gagn såsom
kontorsman, på samma gång han öppet meddelade
honom alla sinä planer och förhoppningar för framtiden.

Martila, som under sitt långa lif säilän sett sin
vilja motsagd, ville i sin otyglade vrede tili en början
hvarken höra på skäl eller motskäl och månget
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yttrande, i hvilket hans forna grofhet sökte sig ut-
tryck, sårade djupt Kaarles finkänsliga natur. Men
då sonen förblef lugn och fast, gaf han slutligen
vika, såsom slutkläm hänvisande på sonens oduglighet
som räknekarl.

Kaarle var glad då brytningen var öfver; en
gång måste den ju ske, ty han kände instinktmässigt
att om han skulle kunna uträtta någonting i lifvet,
skulle det aldrig ske under faderns dagliga förmyn-
darskap. De voro alt för olika dessa två för att
kunna arbeta sida vid sida.

Jag hade fäst mig vid den tanken, att du
nu för alltid skulle stanna hemma sade modern,
när han berättade hvad som förefallit mellan honom
och fadern.

Tror mamma att det skulle bringat någon
lycka med sig?

Med tålamod öfvervinner man alla svårigheter
svarade hon.
Kaarle log. Lifvet har ännu icke lärt mig

den läxan sade han.
Nå, då är det väl bäst som det är suckade

hon. Blott barnen blefve lyckliga och kände sig
nöjda, hvad ville hon då begära mer af detta lif,
som midt i rikedomens sköte gjort henne så arm.

Ja, lyckliga tänkte hon i världslig mening
såg ju allting nu så bra ut, men hade de också
samlat någon vinst för själen, något som kunde bära
dem äfven genom de onda dagarna, om sådana skulle
komina. Hon vågade ej hoppas det och hennes inåt-
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vända vasen hade ej häller förmåga att kunna invärka
på andras själar, men hon kunde bedja för dem och
i tron på bönhörelse förblef hon stark. Bedcr och
eder skall gifoet varda.

■■:■ ■■:■

Följande sommar stod Riitas bröllop. En fagrare
brud hade man icke skådat i dessa trakter och fäst-
mannen tyktes också vara förälskad öfver ögon och
öron, menade bröllopsgästerna, hvilka belåtna smorde
kråset vid det ståtliga kalas gamle Martila tillstält,
medan de i mjugg skrattade åt hans braskande skäl-
tal för brudparet.

Många sågo vid vigseln för första gången bru-
dens moi, som i sin enkla allrnogedräkt icke syntes
hafva någonting gemensamt med det öfriga sällskapel.
Det gjorde inte häller något tili saken, menade man,
Martila själf svarade nog både för värd och värdinna,
han var riktigt dråplig i sin skrytsamma storslagenhet.

Kaarle gick omkring blek och tystlåten; folk
upptäkte att han hade starkt tycke af modern. När
han i afskedets stund steg fram och talade tili systern,
herskade en nastan andaktsfull tystnad bland de för-
samlade, ty den sonora rösten hade en underligt
gripande klang.

Han påminte Riita om deras fria, lyckliga barn-
dom, som svunnit hän lik en solljus dröm, om deras
lekar i skogens famn och vid insjöns stränder, sedän
om skoltiden med dess små sorger och fröjder, hvilka
de troget delat, och om den starka sympati, som
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under alla dessa år förenat dem. Så öfvergick han
tili ungdomsdagarna med sinä ljusa förhoppningar,
sinä härliga rika drömmar; också dem hade de delat.
Hon hade värit hans kvinliga ideal; när han såg
henne, tykte han sig för första gången skåda en för-
kroppsligad hägring af poesins gudaborna fägring.

Nu stod hon redo att stiga öfver fädernehemmets
tröskel, för att långt borta bilda ett eget hem vid
sin makes sida och därför ville han nu i afskedets
stimd tacka henne ur djupet af sitt brodershjärla för
alt hvad hon värit för honom, leksystern från barn-
domsdagen, den trofasta skolkamraten och hans ung-
doms kärleksfulla väninna. Han ville tacka henne
för att hon värit hemmets goda genius och nedkalla
alla goda makters rikaste välsignelser öfver hennes
framtid.

Rösten hade icke förlorat sin klang, när han
slutade; där fans icke ett tort öga, då Riita som svar
på broderns gripande farväl, gråtande kastade sig i
hans armar. Tili och med brudgummen, som eljes
under världsmannens stereotypa mask så väl förstod
att dölja sinä värkliga känslor, syntes rörd och trykte
hjärtligt sin nye broders hand.

Gör henne lycklig hviskade Kaarle med
skälfvande läppar hon har värit fri och sorglös
som skogens fågel, ingen har sagt henne ett hårdt
ord, hon har vuxit på lifvets solsida. Nu blir det
du, som ensam skall värna henne mot dess stormar;
glöm aldrig ditt ansvar.
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Lönners leende drag mörknade för ett ögonblick.
Gör dig ej onödiga bekymmer sade han kärft.

Det var svågrarnes afsked. Tahvo, som stod invid
resvagnen hörde det och kring hans mun koni ett
så egendomligt spändt drag.

Inom den anspråkslöse och obemärkte unge man-
nen, som vid bröllopsfesten tyktes vara tili blott för
att betjäna andra, hade denna dag utkämpats en
bitter strid, men den var dold för och oanad af
hvarje mänskligt vasen. Nu när han stod där och
såg Riita sätta sig vid sin makes sida, gråtande af
sällhet och saknad på samma gång och skön i sinä
tårar som en jordisk ängel, var det som om någon-
ting brustit inom honom och om det gält lifvet skulle
han ej förmått instämma i de dånande hurrarop,
som höjdes vid affärden. Stackars Tahvo, han för-
stod knappast själf, att lifvets vackraste saga nyss
fått sin afslutning för honom.

De nygiftas hem var ordnadt i hufvudstaden,
men tack väre pappa Martilas frikostiga bröllopsgåfva
skulle de tili en början vistas utomlands, där Lönner
ämnade idka medicinska studier.

Gubben Martila drog en suck af lättnad nu, då
Riitas giftermål var ett fullbordadt faktum och hennes
storståtliga bröllop ett samtalsämne i vida näjder.
Så skulle det vara när bondekungen gifte bort sin
prinsessa; och utan att blinka emottog han några
dagar före vigseln öfverraskningen att få betala ut
tolftusen mark för sin svärson, tili betäckande af en
trängande fordran.
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Nog kostade det att få en sadan fin måg, men
»ingenting för ingenting» och »någonting för någon-
ting», den regeln kände han väl tili. Tomheten efter
dottern fylde han med nya spekulationer; det kunde
nu väl behöfvas att han pröfvade sin gamla tur, för
den händelse att Lönner fortfarande tänkte draga
växlar på hans plånbok; altför frikostig skulle herr
doktorn icke finna honom, det lofvade han sig själf
med sin sluga blinkning.

För Kaarle tyktes hemmet vara nastan ödelagdt;
han saknade systern öfveralt, särskildt inne i de
många rummen, där det nu var så dödstyst, som
om alt lif flyktat bort med hennes glada röst. Ofta
tog han då sin bok och satte sig i moderns kammare.
Den låg mot norr och solen tittade knapt några ögon-
blick om dagen in genom fönstret, därifrån man såg
den mörka barrskogen resa sig som en skymmande
vägg. Det dystra rummet harmonierade väl med den
tungsinta husmodern, som sysslade där dag efter dag
vid spinnrocken eller väfstolen. Aldrig hördes ett
gladt gnolande från hennes läppar såsom accompag-
nemang tili hjulets surr eller skottspolens flykt mellan
trådarne, blott då och då ljöd en strof ur någon
gammal andlig sång, minnen från pietisternas forna
sammankomster.

Stundom irrade sonens blick från bokens blad
bort tili modern och medan hon med nedslagna ögon
följde trådens gång på rullen eller härfveln, granskade
han uppmärksamt hennes bleka vissnade drag. Hvad
hon åldrats tidigt! Hon hade ännu icke nått sitt
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femtionde år och likväl tecknade sig redan djupa
veck och fåror öfver pannan och i munvinklarna;
det låg någonting hämmadt och förkrympt i detta
osköna ansikte med det stramt tilldragna färglösa
håret, men dragen hade sin egen karaktär i alla fall.
Han tänkte på att hon ständigt fått böja sin vilja
under mannens herskareok och dock hade han in-
nerst i den sänkta blicken någon gång sett en glimt
af medveten intelligens; säkert gömde hennes själ
rika möjligheter tili en begåfning, som vidriga för-
hållanden förkväft.

Nu förde hon en skuggtillvara såsom maka och
husmor utan både skyldigheter och rättigheter, hon
var en nolla i sitt eget hem, en ensam förskjuten
varelse, från hvilken lifvet i viss mån röfvat äfven
hennes barn. Hans hjärta svälde af medlidande.
Både Riita och han hade ju nog alltid hallit af mo-
dern, men hennes skygghet att låta dem se sinä
känslor hade alltid på sätt och vis upprest ett hinder
mellan dem och henne; därtill kom skolans många-
handa intressen, som hon ej kunde dela med dem.
Men aldrig förrän nu, då han kände sin saknad efter
Riita, hade Kaarle förstått modern bättre, fattat huru
ensam hon i själfva värket alltid stått.

Du laser så många böcker sade hon en
dag, då han åter satt i hennes ensliga rum har
du också funnit visheten i dem?

Kaarle såg tankfull upp från sin bok, ett filoso-
fiskt arbete af tänkaren Boström, han hade nämligen



189

med ifver kastat sig öfver filosofins studium. Jag
söker sanningen svarade han långsamt.

Ja, hedningarna sökte den också. »Hvad är
sanning?» frågade Pilatus.

Kaarle blickade förundrad på henne, det klang
någonting skarpt, nastan ironiskt i hennes Iågmälta
slämma. Menar mamma, att de icke funno den?

Du vet det väl bättre tänker jag, du som
liist så många hedningars skrifter, jag har ju sett
att hela ditt skåp där uppe är fullt af dem sva-
rade hon och knöt hårdt i hop en söndersliten tråd
på väfven. Efter en paus tillade hon: Den enda
sanna visheten är att frukta Gud, ty det är skrifvet:
»Gudsfruktan är vishetens begynnelse.» Sanningen
är Jesus Kristus, som själf har sagt: »Jag är vägen,
sanningen och lifvet.» Men jag skall säga hur det
är med dig Kaarle, du tror inte mer på någon Gud,
inte häller på den heliga skrift, det vet jag af dina
afskedsord tili Riita på bröllopsdagen. Sådana önsk-
ningar som dina, kunna endast utsägas af en hed-
nings läppar.

Det är sant att jag är en tviflare. Kaarle
strök sig långsamt öfver den höga pannan. Jag
tror inte mer, som då jag var en liten gosse, på Gud
Fader såsom belönande det goda och straffande det
onda, på Jesusbarnet och himlafröjden efter döden;
det förgick altsammans på samma gång jag upphörde
att betrakta stjärnorna som änglarnas ögon. Sedän
dess har jag grubblat och tänkt mycket, ja så att
min hjärna stundom tröttnat, men från dessa stunder
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af modlöshet har jag alltid åter stått upp, redo att
börja kampen på nytt. Världen är ett kaos, men
det måste finnas en formel, som löser lifvets gåta
för den forskande människoanden, därför sträfvar
jag oaflåtligen vidare i mitt sökande.

Modern skakade sakta sitt hufvud. Det är
nog godt att söka sade hon men glöm inte
att den som söker också en gång måste finna, eljes
är alt hans arbete i den vägen en dårskap. Ser du,
jag tror inte häller att staekars Riita hade någon
ballast med sig på färden ut i världshvirflarna, men
hennes lätta sinne förstår inte ännu att fråga där-
efter. Med dig Kaarle är det annorlunda, du har
det djupa sinnet i arf efter min släkt och om du
förspiller din själ på världsvishetens väg, så är ditt
ansvar inför Gud större.

Hon vände sig om och såg på sonen med en
genomträngande blick, som småningom smälte tili
outsäglig ömhet. Mitt barn, mitt barn, om du en
gång känner att du håller på att sjunka i det svarta
mörkret, så kom tillbaka tili den gamla kara bibeln,
den är vårt enda räddningsankare och den ledstjärna,
som ensam visar oss vägen hem.

Kaarle svarade ej, men han gick fram tili mo-
dern, tog hennes hufvud mellan sinä båda händer
och kyste henne. Det hade han icke gjort sedän
han var barn och modern kände, att denna sällsynta
smekning var likasom ett yttre tecken på återkny-
tandet af det inre band, som tid och förhållanden
nu aldrig mer skulle förmå upplösa.

:£ :|:
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Något mer än två år hade förgått sedän Riitas
giftermål. Det var midvinter och Kaarle, som stu-
derat med oförminskad flit, beredde sig att börja
tentera för sin examen. Det hade kömmit någonting
oroligt och jäktande öfver den vanligen så lugne
unge mannen; han arbetade för mycket, påstodo kam-
raterna, bland hvilka han var en slor gunstling; man
kunde se på hans ögon att han ofta tog nätterna
tili hjälp. Kaarle brydde sig icke om att motsäga
dem, men det var ej examensläsningen som i och
för sig ansträngde honom. Han hade alltid funnit
sin största fröjd i studierna och det var snarare en
hvila, när han nu helt och hållet kunde hängifva sig
åt sträfvandet mot sitt mål. Men det fans så mycket
annat som samtidigt nedtrykte honom.

Den djupt kännande, altjämt forskande andens
ständiga slitningar och tvifvel, det marterande grubb-
let öfver tillvarans gåta alt detta som oupphörligt
dag för dag alt mera ihärdigt ansatte honom, utgjorde
skälet tili hans oro. Han tröttade sig med att under
nätterna genomforska filosofiska arbeten och som-
nade ofta först mot morgonen med värkande ögon
och en underlig smärtsam känsiä af tomhet i hjärnan.
Ibland befarade han tili och med att förlora sitt för-
stånd, men det fans stunder, då hans dödströtta tanke
icke längre fruktade detta. Att icke mer kunna tanka
föreföll honom nastan som en tröst.

Också Riita ingaf honom bekymmer. Hon hade
blifvit mycket förändrad sedän hemkomsten från den
utländska resan, tykte brodern och han anade att
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hennes äktenskapliga lycka stod på vacklande grund.
Själf yttrade hon dock aldrig ett ord därom, ty hon
var nu lika sluten som hon förr synts öppen och i
hennes sätt låg vanligen någonting forceradt, ett be-
mödande att framtvinga den glädje, som förr var
hennes lifselement. Hur frisk var ej fordom hennes
munterhet tänkte brodern med en smärtsam suck,
när han lyssnade tili det missljud af kväfd bitterhet,
som nu genomtonade hennes samtal.

En gång öfverraskade han henne, då hon satt
och grät. O Riita, hvad är det! utbrast han
förskräkt. Du har sorger; förtro dig tili mig som
i den gamla goda tiden och låt mig hjälpa dig att
bära dem!

Hon smålog genom tårarna ett skärande leende,
som bättre än ord sade att »fordom icke var nu.»

Det är ingenting, kara Kaarle, alldeles ingenting
sade hon jag var bara dum och för ögon-

blicket en smula trött på mig själf och hela världen.
Sätt dig ned och berätta mig någonting om dina
studier, så blir jag snart igen mera harmonisk tili
sinnes.

Det var alt besked brodern fick af henne, men
hans skarpa blick skärpt af oron för den älskade
systerns lycka upptäkte dock mycket i hennes
hemförhållanden, som bekymrade honom. Lönner
lefde mest ute och lämnade Riita att trösta sig i
ensamheten med sin gosse. Att han var en passio-
nerad spelare var icke någon hemlighet för Kaarle.
I hemmet var han efter sinä bortrumlade nätter tvär
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och vid dåligt lynne och brodern fick bevittna mån-
gen skärmytsling mellan sin syster och hennes man.
Om också den förstnämda ofta med ironisk köld
bemötte Lönners sidohugg, var hon ej den som tåligt
underkastade sig en ovänlig och orättvis behandling;
hon kunde ibland tili och med vara hvass som slipadt
stål, det såg Kaarle med djupaste grämelse.

Det föreföll honom i sådana stunder, som om
det ädla hos henne höll på att gå under; en gång
hade hon dock med sin kärleks hela styrka kunnat
offra sig för sin make; det viste han. Arma Riita,
ve henne om hennes kärlek förkolnat, tänkte han.

För hvarje gång han såg systern led han djupare,
men alt måste ju bäras tyst. Inför henne, som kanske
redan halft dignade under sinä egna bördor, ville
han så vidt möjligt dölja den kamp, som rasade
inom honom själf. Han lyfte med ansträngning sitt
hufvud och försökte att utan klagan gå framåt, trot-
sande alt det, som nu på en gång nedtrykte honom.
Själen var stark och viljekraften af stål, men den
fysiska styrkan gaf vika och Kaarle sjuknade i en
lifsfarlig lunginflammation.

Under dagar och veckor var han nastan med-
vetslös och när sjukdomens makt ändtligen bröts,
kunde blott den omsorgsfullaste vård återställa ho-
nom, men då vakade ock tvänne goda änglar vid
hans bädd. Modern hade genast vid första under-
rättelsen om hans sjukdom, då fadern beslöt att resa
tili hufvudstaden, förklarat att hon ämnade följa med
och trots alla motskäl insåg gubben Martila snart,

13
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att här var ett af de tillfällen, då hans starka vilja
måste vika för hennes fasthet. Hvad skulle också
den gamle stockjunkaren med sin högljudda röst och
sinä tunga steg gjort för nytta i sjukrummet, där
hans stillsamma hustru var alldeles på sin rätta plats.
Äfven Riita vakade ständigt hos den älskade brodern.
Det blef en lång och hård strid; modern uppgaf flere
gånger alt hopp, ty hon hade ju ett helt lifs många
bittra erfarenheter bakom sig, men Riita ville med
sin naturs häftighet likasom rycka honom ur dödens
våld. Småningom vände krafterna åter och Kaarle
vaknade tili medvetande, matt och viljelös, men med
konvalescentens nyfödda lifskänslor.

Då Kaarle sjuknade, herskade vintern i ali sin
stränghet, nu hade våren kömmit och när han efter
den långa sjukdomen kände hälsan återvända, före-
föll det honom som om äfven hans sjal afkastat
vinterns bojor för att fritt i solskenet utveckla sinä
domnade krafter. Han kände ett starkt behof att
skjuta undan alla gamla grubblerier och försöka att
lefva, endast och allenast att lefva. Lifskänslan inom
honom slog alt mäktigare slag och i värmen af den
kärlek, som omgaf honom, tyktes de många mörka
tviflen försvinna som skuggor för solskenet.

Sin examen hade han icke hunnit taga och den
måste nu anstå åtminstone tili hösten. Så fort han
kunde tåla vid omflyttning, reste Kaarle hem med
modern och Riita med sin gosse följde snart efter
dem. Det blef en stilla, lycklig sommar för hela
familjen. Riita tyktes återfå något af sitt forna glada
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lynne och gamle Martila var förtjust i sin lille dotter-
son, som redan kunde stulta omkring på egna ben
och ropa efter »mofa». Det var godt gry i den poj-
ken, det ville han gå i god för. Kaarles lifsfarliga
sjukdom hade äfven gjort fadern vekare stämd mot
sonen och som bevis på hans förtroende och tillgif-
venhet talade han nu ofta med honom om sinä affärs-
angelägenheter.

Härunder erfor Kaarle, hvad han förut knappast
anat, att Lönner såväl före som efter giftermålet
ofta anlitat svärfaderns kassa. Några gånger var
det Riita, som skref tili mig och bad om hjälp
berättade gubben men sedän tog det väl på stolt-
heten att tigga af gamle pappa och så fick herr
doktorn själf bekväma sig att falla tili bönboken.
Han anser nog att han står högt öfver gamle Martila,
men det är märkvärdigt hvad penningbehofvet gör
fint folk mjuka i ryggen, hehe he. Det var
mig en filur att tala om tolftusen marks skuld före
bröllopet och så var det kanske fyrtiotusen det gälde.
Men jag vet nog hur pass långt jag sträcker min
hjälpsamhet, nu får man dessutom lof att tanka på
gossens framtid.

■— Ja, nog är det bra, om pappa gör det sade
Kaarle med en suck. Nu kände han den hemliga
orsaken tili systerns tårar.

Under sommaren föddes Riitas lilla flicka och
barnen utgjorde ett starkt föreningsband mellan mor
och mormoder. Den förr så ensamma kvinnan såg
sig plötsligt såsom medelpunkten i en liten krets,
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där enhvar tyktes mer eller mindre behöfva henne.
Tili och med gubben Martila själf började få upp
ögonen för hustruns värde efter hennes närvara vid
sonens sjukbädd. Så kom det i hennes tungsinta,
sträfva vasen någonting nytt, gladt och mildt, det
var sommarens soi, som lockade fram grönska och
blommor på den skrofliga klippans fårade grund.

Tahvo hörde också tili kretsen; han var lille
Kaarles trogne följeslagare och på hans breda rygg
red pilten ofta omkring nere vid bruket. När store
Kaarle stundom ville företaga en af sinä kara skogs-
vandringar, hände det att han bad Tahvo följa med
såsom ledsagare det var så trygt att få stödja
sig vid en stark arm när han tröttnade, hvilket han
efter sin sjukdom ofta gjorde.

Under dessa långa promenader brukade han
meddela sin tystlåtne följeslagare många af sinä pla-
ner för framtiden med Tahvo kunde man tala
om allting, han var ju så trofast tillgifven dem alla.

När jag går här hemma utan att studera,
hvilket ej inträffat på flere år, kommer jag att tanka
på så många saker sade Kaarle en gång under
det de pustade ut uppe på höjden. Om jag ägde
någonting, som jag kunde kalla mitt eget, skulle jag
genast inrätta en skola vid bruket; det pinar mig
obeskrifligt att se alla dessa barn där nere springa
sysslolösa omkring och jag vet att folkskolan ligger
alt för långt borta. Jag har därför tänkt att min
första själfförvärfvade förtjänst skall blifva grund-
plåten tili det där skolhuset, som jag i min fantasi
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redan många gånger sett ligga där uppe mellan
björkarna.

Det fins också mycket annat här, som kunde
och borde förändras. Ser du Tahvo, jag har inte
hufvud för affärer och är ingen praktisk natur, men
det skymtar ibland för min inre syn vissa omdanin-
gar, hvilka jag är viss därom skulle blifva
Kiviranta tili välsignelse. Jag viii inte tala med
pappa om minä funderingar, han skulle skratta åt
dem och kalla mig en filantropisk tok eller något
liknande bifogade han med sitt behagliga leende.

Du Tahvo, som är hans högra hand och som
har erfarenhet i alla dessa saker, försök att på ditt
stilla vis göra ditt inflytande gällande. Jag har tänkt
på nya, bättre uppförda arbetarebostäder, på spar-
kassor och olycksfallsförsäkringar. Det är inte alt-
sammans blå dunst; nej, minä planer kunna mycket
väl realiseras och det är ej af lätja jag öfverflyttar
deras förvärkligande på dig Tahvo. Nej, det är där-
för att du värit för min far en bättre son än jag.

Han räkte Tahvo handen med en vacker uttrycks-
full blick och kände att den andre förstått honom.

Under hösten tog Kaarle graden med glans och
på läkarnes tillrådan anträdde han kort därefter en
utländsk resa, för att under den kalla årstiden vistas
i ett mildare kiimat. Naturligtvis var detta blott en
öfverflödig försiktighetsåtgärd, tykte Kaarle; visserli-
gen stack det ibland tili i bröstet så att han ej ville
få fram andan och några gånger hade han fått
munnen full af blod, men det betydde säkert i det
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hela ingenting. Han hade icke på länge känt sig så
lefnadsfrisk som just nu eller så böjd att dricka
lifvets lust och fröjd i djupa drag. Han hade ju
egentligen aldrig värit ungdomsglad, en gång skulle
väl ock för honom den stunden gry, då man känner
en evighet af lycka innesluten i ett enda ögonblick.
Han stod ju nu vid ett af sinä förhoppningars länge
åtrådda mål, hvarför skulle han icke njuta, då den
ljusa framtiden ändtligen syntes ligga framför honom.

Olyckligtvis var vintern i södern detta år ovan-
ligt kulen, det snöade i Italien och Kaarle frös och
slet ondt i det illa försedda hotellet. På återfärden
i april fick han ett lindrigare recidiv af sin lung-
inflammation och han kom hem bruten tili kroppen,
men med en beundransvärd lifaktighet i lynnet och
en stark benägenhet att anse sin sjukdom vara af
öfvergående art.

Han repade sig värkligen under den vackra nor-
diska sommaren, men hans länge betvingade studie-
håg och ärelystnad drefvo honom att på nytt kasta
sig öfver arbetet och samma jäktande oro, som be-
herskat honom under vintern före hans insjuknande,
tyktes åter bemäktiga sig honom. Riita såg med
bekymmer de hektiska rosorna på hans insjunkna
kinder och huru den smärta gestalten synbart för-
tunnades. Det stod med ens klart för henne att
brodern hotades af en öfverhängande fara, hvars
närvara han själf icke kunde förmås att inse.

Hvad var dock lifvet? Ingenting annat än
tusende bittra missräkningar, smärta och kval och
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slutligen döden med förintelse och skilsmässa från
dem man älskat och för hvilka man gärna offrat sitt
hjärteblod. Hon tykte att framtiden stod som en
tjock grå molnvägg framför henne och för hvarje
dag gled hon alt djupare in i den och famlade efter
stöd och fäste i det outgrundliga mörkret.

Kaarle led af obotlig lungsot, det var snart ett
faktum, som hvar och en utom han själf insåg. Han
fortfor att arbeta mer än den friskaste. Han viii
bedraga sig själf, trodde man; men i själfva värket
var han i känslan af en intensiv lifsinstinkt öfvertygad
om, att det onda måste kunna förjagas. Lange hän-
gaf han sig åt denna förvillelse, men slutligen kom
dock den stund, då bindeln slets från hans ögon.

En natt öfverfölls han af en häftig blodstörtning,
som hotade honom med ögonblicklig kväfning. Han
var alldeles ensam och plötsligt stod döden med hela
sin fasa obeveklig inför honom. Ju vildare, häftigare
han kämpade emot den med kropp och själ, desto
våldsammare välde blodet öfver de skälfvande läp-
parna; då föll han med ens i en djup vanmakt.

Huru länge han legat så viste han ej; när han
återkom tili medvetande, hade han en oredig för-
nimmelse af att han tänkt: Nu kommer döden!

Han kände ej längre någon blodsmak i munnen,
men han låg dock helt och hållet orörlig för att
förekomma ett nytt anfall. Natten var mörk, men
han vågade icke sträcka ut handen efter tändstik-
korna, utan låg alldeles stilla med ögonen stirrande
in i dunklet, som omgaf honom. Dessa långa ensamma
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timmar voro för honom förebilden af dödens natt,
som snart skulle inbryta. Ty nu hade vissheten om
att han snart måste dö med blixtlik klarhet genom-
trängt hans själ detta anfall var otvifvelaktigt
dess säkra föregångare, det kände han.

Alla toma förespeglingar om återvändande hälsa,
alla ärelystnadens drömmar, alla framtidens ljusa
förhoppningar, alt sjönk denna natt i hop som såp-
bubblorna brista. Han skulle aldrig nå de vackra
mål, mot hvilka han sträfvat, aldrig blifva i stånd
att manligt värka för älskadt fosterland altsam-
mans var förbi och ingenting annat än den stora
slutuppgörelsen återstod. Mycket hade Kaarle kämpät
under de flydda åren, men den svåraste kampen
utstod han dock denna dystra ensliga natt, då han
ensam och orörligt utsträkt på sitt läger sade farväl
åt sitt unga lif.

Då Riita följande morgon blifvit underrättad om
broderns sjukdom och skyndade tili honom, hade
hans utseende undergått en så skrämmande förän-
dring, att hon upprörd ryggade tillbaka.

Kaarle smålog mot henne. Blif ej förskräkt
kara syster sade han lugnt med tonlös röst
ännu var det inte döden, blott dess budbärare, ännu
ha vi kanske några dagar kvar att genomgå vara
gamla minnen.

Riita kunde ej svara; tillintetgjord sjönk hon
ned vid bädden och brodern försökte att mildt och
kärleksfullt trösta henne och upplifva det sjunkande
modet. Underbart nog förmådde ej ens den våld-
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samma sjukdomsyttringen förlama lifskraften hos
patienten; han repade sig åter och när våren kom,
kunde man utan svårighet föra honom tili föräldra-
hemmet. Denna skenbara förbättring ingaf dock icke
Kaarle några nya förhoppningar, han glömde ej för
en minut att hans dagar voro räknade. Det oaktadt
njöt han i fulla drag, ja kanske djupare än någonsin
förr, af alt det som lifvet ännu kunde gifva honom,
främst af barndomshemmets lugna, storslagna skön-
het, där han alla vackra dagar låg utsträkt under
furorna på backsluttningen och inandades den friska
barrdoften, som var så välgörande för hans sjuka
lungor.

Modern satt med sitt arbete långa stunder där
vid hans sida, med Tahvo hade han många förtroliga
samtal där uppe och stundom kom också fadern dit.
Det rörde Kaarle att se, huru den gamle försökte
dämpa sin sträfva röst och sitt högljudda tai i hans
närvara alla voro de så goda mot honom.

Då han var allena njöt han kanske mest. Det
var som om han hvilat omedelbart vid naturens hjärta,
som han hörde klappa så närä sig i hvarje spirande
strå, i hvarje fågels kvitter och i hvar vind, som
drog hän genom skogen. Insjöns klara vatten glitt-
rade i solskenet och stundom fårade en liten båt
dess blanka yta. Han kom ihåg huru Riita och han
brukade ro öfver tili andra stranden för att plocka
blåbär. Där uppe på bärget stod den gamla knotiga
tallen, dit systern klättrat upp för att från öfversta
toppen med sin klingande röst ropa »hurra». Där
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på andra sidan stodo de vackra tätä granarna, som
Riita kallade sinä julgranar, då snön hängde som
mjuk bomull på deras grenar. Det var så besynnerligt
att tanka, att han aldrig mer skulle se dem så, att
då vintern nasta gång bredde sitt täcke öfver Kivi-
ranta, skulle den äfven snöa sin drifva på hans graf.
Denna tanke störde dock ej lugnet i hans själ. Han
liknade en skeppsbruten, som länge brottats med
rasande vågor och nu uttröttad af striden ligger upp-
kastad på stranden.

Ljufva dofter från blomstergrupperna kring huset
smögo stundom med sommarvinden upp tili honom,
men den vackra trädgården och den eleganta villan
hade ingen plats i barndomsminnena, som nu ständigt
sysselsatte hans tankar. De kretsade kring den gamla
rödmålade kontorsbyggnaden, där hans vagga stått,
eller ock ströfvade de ut i skog och mark, på sjö
och strand, de forna glada lekplatserna. Öfveralt
dök Riitas bild fram, den var alltid förenad med
dessa kara minnen. Det kom plötsligt öfver honom
en häftig längtan efter systern. Lönner hyrde denna
sommar liksom den föregående en villa i hufvud-
stadens närhet och Riita hade ej på länge besökt
sitt hem, ty förhållandet mellan måg och svärfader
var i anledning af vissa penningetransaktioner något
spändt.

Nu, då brodern önskade se henne, kunde dock
intet hinder i världen halla henne tillbaka och inom
få dagar var hon hos de sinä. Kaarle var lycklig;
han kunde ligga timtal med hennes hand i sin, glad
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i medvetandet att hon var honom närä och att han
när han ville kunde blicka upp i hennes kara ansikte.

Du ser så mycket raskare ut nu än i varas
sade Riita en dag, när de två sutto tillsammans

på Kaarles favoritplats under furorna.
Ser ut ja, du begagnar just rätta uttrycket

sade han med ett resigneradt leende. Det är
blott en synvilla och vi få ej låta skenet bedraga
oss, lilla syster. Hvarenda flyende dag tar bort något
af min lifskraft, den sjunker regelbundet om ock ej
altför snabt och jag är viss om att jag icke skall
se den första snön, kanske ej ens de sista fallande
löfven.

Riita trykte handen mot bröstet; hon ville för-
söka att beherska sin rörelse, men stora, klara tårar
glänste i de mörka ögonhåren, ehuru hon log mot
brodern. Han tog hennes andra hand och smekte
den ömt. Kampa ej emot din känsiä bad han

det lättar att få gråta ut och jag är glad, om du
gör det hos mig, din gamle förtrogne.

Ack Kaarle, mitt hjärta brister, om du går
ifrån mig stammade Riita. Det är så förfärligt
att lefva!

Du känner dig då så djupt olycklig, älskade
syster?

Hon rörde på hufvudet och vaggade fram och
åter i öfvermåttet af sin smärta. Ja, jag är olycklig!

utbrast hon slutligen. ■— Jag trodde en gång att
jorden var ett paradis af sällhet och nu vet jag att
den är en afgrund af kval. Hela vårt lif är en enda
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stor lögn, alla människor äro bedragare, ja riktiga
skurkar, som stjäla af den oerfarna alt hvad hon
trott sig äga, ungdomslust och framtidshopp, tron på
det goda, på sanning, oskuld och renhet. Jag för-
aktar dem allesamman, jag föraktar mig själf, jag
tror inte mer på någonting i himmel eller på jord!

Hon hade rusat upp och stod nu på klippbranten
med stelt hopknutna händer, förvridna drag och
ögonen fulla af den djupaste förtviflan. En skarpare
motsats tili den forna käcka och lefnadsglada Riita
hade man aldrig kunnat drömma om.

Stackars Riita, har det gått så långt.
Kaarle hade satt sig upp mot sinä kuddar och såg
oafvändt på henne.

Ja sade hon och sjönk åter ned bredvid
honom. Mitt äktenskap har gjort mig tili hvad jag
är, en oduglig förkastlig varelse och jag tror ändå
att det inom mig funnits möjligheter tili någonting
bättre. Jag lefde länge såsom masken i puppan,
men jag tror att den vaknande lifserfarenheten skulle
kunnat utveckla mig tili en tänkande kvinna, om jag
blott mött en liten smula sympati och förståelse.
Nu är alt kväfdt och förbi! Jag tänker inte mer
på någonting högre, jag lefver bara för ögonblicket,
jag skrattar och hycklar liksom min man och alla
andra och de kalla mig spirituell hon skrattade
skärande ironiskt. Ibland fruktar jag, att jag kom-
mer att sluta på dårhuset.

Och dina små barn?
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Ja, minä stackars barn, ingen kan beklaga
dem mer än deras olyckliga mor! Riitas tårar
runno strida. Ser du, Lönner är kanske icke sämre
än tusende andra. Det var blott jag, som var för
oerfaren och väntade för mycket af honom. Kärleken
idealiserade hans karaktär i minä ögon, men när jag
upptäkte, att jag bedragit mig, dog min känsiä och
det var kanske bäst så, ty något gensvar stod icke
att få från hans sida, jag förstår nu att han aldrig
älskat mig.

Nej, jag fruktar att det var andra bevekelse-
grunder, som ledde hans väg tili Kiviranta sade
Kaarle sakta.

Hon sänkte hufvudet. Vet du Kaarle, jag har
stundom tänkt att det säkert skulle värit lyckligare
för oss om pappa fortfarit att vara en simpel arbetare,
om han aldrig förvärfvat några rikedomar, så att vi
allesamman fått sträfva för dagligt bröd i vårt anletes
svett, arbeta på den plats, där vår härkomst stälde oss.

Nej Riita, den sjuke rätade på sig med
underbar spänstighet och hans blå ögon strålade som
af ett inre ljus nej, tala icke så! Ser du, alla
kampa vi för lyckan här i världen, enhvar på det
sätt, han bäst tror sig finna den. Vår far sökte den
i att förtjäna pengar, ty han tänkte att rikedomens
makt var lycka, du trodde dig nå den genom kär-
leken och jag kämpade mig fram genom vetandets
rymder. Alla ha vi samma mål, men med vara olika
skaplynnen gingo vi skilda vägar. Så skulle det
skett äfven om vi stannat kvar i de djupa leden, ty
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enhvar följer dock sin naturs starkaste drift, var viss
därom. Å andra sidan bör enhvar, hvilken lifvet
förunnar en större kunskap, en vidare syn på tingen,
tacksamt glädjas öfver bildningens välsignelser.

Jag tycker ej att du haft mycken fröjd af
dina kunskaper sade Riita nastan hårdt. För
dig har ju vetandet värit identiskt med lidandet.

Det blixtrade tili i Kaarles ögon. Ja väl
sade han jag har lidit outsägligt, men jag tror
att just minä kval skänkt själen dess största vinst.
Ser du, det kännes visserligen mången stund bittert,
då jag tänker på att jag skall gå bort, utan att ha
hunnit uträtta någonting nyttigt här i världen, att
min tillvara skall spårlöst svinna hän som det blad
frosten bränt men min vilja har brutits af en
starkare. Kara lilla syster, vi sökte alla lyckan;
men såsom tusende andra gjorde vi det på orätt
väg, i förlitande på egen kraft. Mamma sade en
gång: »När du håller på att sjunka, kom då tillbaka
tili den gamla bibeln, den är vårt enda räddnings-
ankare.» Jag hade arbetat mig dödstrött utan att
finna, då förde mig omöjligheten tillbaka och sålunda
kan jag med tacksamhet säga, att det dock var filo-
sofin min kunskap, om du så viii som dref
mig åter tili urkällan för alt vetande. Vårt eget jag
måste förkväfvas, innan vi fatta den stora, enkla
hemligheten; tron är egentligen en viljeakt och blott
om vi kunna besluta oss för att gifva vår vilja helt
är segern vunnen.
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Han drog fram en bok, som legat under hufvud-
kudden. Det var ett gammalt exemplar af Nya Testa-
mentet i skinnband med slitna pärmar. Detta är
vår morfars bok ooh här på första bladet har han
själf skrifvit sitt namn »Mathias Olkonen» och där
under en vers ur Pauli epistel: Afnåcl ären Ifrälste.
Detta var den gamle väckelsepredikantens matto och
det har nu äfven blifvit mitt. På detta ord skulle
jag hafva lefvat som en bättre och nyttigare människa,
på detta ord dör jag med manligt lugn.

Det uppstod en lång tystnad. Kaarle lutade sig
mot sinä kuddar och Riita satt med korslagda händer
och blickade framför sig. Då Kaarle åter började
tala hade rösten förlorat sin nyss så energiska klang
och den matta blicken följde svalornas flykt där nere
vid villans takkant. Jag är så glad öfver att pappa
har Tahvo vid sin sida sade han ingen annan
i världen förstår så väl att hjälpa honom. Han är
redan både skicklig och erfaren och oss alla varmt
tillgifven. Tahvo blir hvad jag aldrig kunnat vara,
ett värkligt stöd för vår far på hans ålderdom. Dina
barn en Kaarle och en Riita i ny upplaga
utgöra Kivirantas framtidshopp. För oss, den andra
generationen, fans det ännu mycket kvar af det
gamla, som bringade disharmoni in i vårt lif. Vi
hafva i många afseenden trots föräldrarnas kär-
lek saknat sympati hos dem och det måste så
vara; men det skola dina små finna hos dig. Ser
du, däri ligger din lifsuppgift. Bort med ali tröstlös
förtviflan, bort med misstron tili dig själf, ingenting
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är omöjligt för ett älskande modershjärta, tryck dina
barn intill dig och tacka Honom, som skänkt dig
denna dyrbara gåfva. Du trodde dig vara fattig;
nej Riita, du är rik, rik genom dem och så visst som
du älskar dem, vet jag att du viii befordra deras
lycka! Nåväl, ägna dem ditt lif med alla dess krafter
och förmögenheter och får du ej göra något annat i
världen än fostra två odödliga själar för ett harmo-
niskt nyttigt lif på jorden och en salig evighet i
himlarnas rike, så har du icke lefvat förgäfves!

Riita svarade ej, men hon såg på brodern och
deras ögon möttes i en lång förståelsefull blick, som
uttrykte ett outsägligt tack för godt kamratskap.

»Stilla slumra de saliga» sjöngo sångarne,
kamrater från den forna studentkretsen, vid Kaar-
les graf. Han dog medan sommaren ännu stod i
sin fulla fägring, en bild af hans eget unga lif, som
höstens stormar ville skona. Ensam med den Evige
hade han mött dödsängelns bud i morgonens gryende
timme.

Många kransar nedlades på kulien. Tack och
farväl! stod det på de blåhvita banden, som voro vi-
rade kring den lager studentdeputationens ordförande
medfört. I varma ordalag tolkade han saknaden efter
den bortgångne. Hans lif blef kort, men dock be-
tydelsefullt sade talaren. Han fick ej frambära
sin tacksamhetsgärd i trofast mannaarbete för foster-
landet, men en ädel håg, en fast vilja och ett oförtrutet
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arbete i sanningens tjänst, är ett föredöme, som
kraftigt manar tili efterföljd. Det är hans lifsgärning
att hafva fått vara detta för en kamratkrets, där
hvartenda hjärta slog vänskapens och broderlighetens
slag för honom. Frid öfver Kaarle Martilas minne,
det skall lefva, fastän han själf är död! Hvile foster-
jorden lätt öfver denne sin ädle sons stoft!

Gamle Martila var djupt rörd öfver dessa heders-
betygelser. Han giek omkring bland de församlade
och trykte gång på gång deras händer, medan tårarna
droppade ned i hans långa hvita skägg. Jag är
som en förtorkad stubbe klagade han huru
kunde väl min son brytas af sjukdom midt i sin
ungdomsdag och jag stå kvar!

Riita drog sakta hans arm under sin. Pappa
är rotfast som min kara gamla tali där hemma
sade hon mildt. Den har trotsat hundrade års
stormar och skall kanske grönska ännu, när ålderns
snö bleknat minä barns hjässor. Kaarle åter liknade
den unga smärta aspen på backsluttningen, fin i
barken med skälfvande känsliga blad. Den härdade
ej ut i kampen mot världsvindens framfart och snart
gro blommor och blad på platsen, där den stod.
Han var af ett annat virke, däri ligger det.

Gubben nickade. Annat virke, ja ja, du har
kanske rätt. Men du själf Riita, är då du af min
stam? Har du något af gamle stockjunkarens kraft
i dig?

Riita smålog med blicken ännu fuktig af tårar.
Framtiden skall få utvisa det svarade hon.

•
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Sommarsol sken på Kivijärvis glittrande vatten
och bruket låg och speglade sig däri, medan villan
uppe på höjden ännu morgnade sig tili dagens värf.
Öfver den daggstänkta marken gick en högrest kvinna
ensam uppför höjden. Det var Riita, ej mer den
vårfriska uppenbarelsen från ungdomsdagen, utan
kvinnan i sin mognande skönhet, med någonting
kraftigt och friskt utbredt öfver den harmoniska
figuren, som i förädlad form påminte om gamle
Martilas grofva gestalt.

Några ögonblick senare satt hon uppe under
furorna på en soffa, som utmärkte den plats, Kaarle
så mycket älskat.

»Vak upp kring hundramila stränder,
mitt sköna iinska fosterland»

Ijöd det inom henne, då hennes blickar ilade hän
öfver det soliga landskapet, som i morgonglans låg
utbredt framför henne. Sakta knötos hennes händer
samman tili en tyst bön i naturens stora, andakts-
fulla tempel.

Där nere vid bruket arbetade man redan. Hon
tänkte på de sotiga smederna och alla de andra värk-
städernas flitiga arbetare och det gladde henne att
veta, att de enhvar hade sin tillräckliga lön för arbe-
tet och förde ett lyckligt hemlif i de stora rymliga
arbetarbostäderna med sinä nätt anlagda trädgårdar,
där hvarje familj hade sitt eget grönsaksland och
sin egen lilla brokiga blomstertäppa.

Omgifvet af vackra planteringar uppe i björk-
dungen låg skolhuset, »Kaarles minne», såsom inskrip-
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tionen ofvanför dörren angaf och i dess ljusa luftiga
salar svärmade brukets talrika barnaskara som en
glad bisvärm kring vetandets honung. Det, som Kaarle
en gång drömt om, hade nu blifvit värklighet, ty sonens
vilja var alt sedän hans död gamle Martilas lag och så
blef »Kaarles minne» tili välsignelse för generationer.

Ovilkorligt flög hennes tanke också bort tili den
ledande handen vid alt detta, han som numera med
sällspord kraft och oegennytta utförde alla hennes
fars förbättringsplaner och sålunda trofast realiserade
den bortgångne broderns käraste önskningar.

Kaarle hade sett klart, då han lyckönskadefadern
tili att hafva Tahvo Rytkänen såsom stöd och råd-
gifvare vid sin sida. Tahvo hade värit för dem alla
i sorgens tid den mest hängifne vän och den out-
tröttligaste hjälpare. Hon kände sitt hjärta svälla
af tacksamhet mot denne man, då hon påminte sig
alt, hvad han gjort för dem på sitt stilla, anspråks-
lösa sätt, han som alltid betraktade hvarje väntjänst
som en ringa tacksamhetsgärd för alla de väl-
gärningar, han åtnjutit af sin husbonde.

Tahvo hade ej någon fernissa af ytlig bildning,
i grunden kände han hvad han behöfde för sitt yrke
och äfven något däröfver; han var ingen elegant
världsman, men han var en person, som kunde stå
för sig själf, en i ali sin ödmjukhet storslagen karak-
tär, som ingen vid en närmare bekantskap kunde
neka den djupaste högaktning.

Hon tänkte på alt detta, medan hon satt under
furorna och lät sin blick ila hän öfver det älskade
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barndomshemmet. I villan där nere slumrade ännu
hennes barn; den var sedän tre år deras ständiga
hem, ty så länge hade hon redan värit enkä. Riita
tykte att åren flytt som en dröm. Hon var nu åter
herskarinna i sitt gamla hein alldeles som i forna
dagar, ty modern hvilade längesedan sitt trötta hufvud
vid den älskade sonens sida på kyrkogården.

En häftig febersjukdom hade plötsligen bortrykt
doktor Lönner. Det var just i rätta stunden, sade
man. Han var nämligen vid sin död fullkomligt
ruinerad. Sedän Riita afstått alt, som hon en gång
medfört tili boet, återvände hon fattig som fågeln på
kvist med sinä barn och klappade på faderns dörr.
Det föll af sig själft att den med glädje öppnades
för henne, skuggbilden af den segersälla brud, som
en gång jublande skyndat öfver hemmets tröskel, för
att ute i världen söka sin lycka.

Men under de gångna åren hade tidens hand
läkande vidrört hjärtats sår; de blödde icke mer.
Hon var ännu så ung och lifskraften svälde åter frisk
och mäktig inom henne, hon blef än en gång skön
och liffull, men ej mer den forna Riita, utan en annan
luttrad och pröfvad företeelse i en ny och förädlad
gestalt. Kaarles afskedsord hade legat gömda på
djupet af hennes hjärta, saknadens bittra tårar vatt-
nade dem och omsider hade de grott. Det var då
hon kände att hon ville börja lifvet på nytt genom
att uppfostra sig själf, för att kunna blifva värdig
en moders heliga kali.
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Hennes forna fjärilstillvara lag nu bakom henne
som en fantastisk saga. Från morgon tili afton var
hon oafbrutet värksam i det stora hushållet, hon
gjorde alt för faderns trefnad och utöfvade ständig
hjälpsamhet mot fattiga och sjuka. Ofta viste hon
knappast huru timmarna skulle räcka tili för alt,
men därunder lärde hon sig att i tacksam ödmjukhet
erkänna arbetets välsignelse.

Gubben Martila jämförde stundom Riitas vår-
fägring, som en gång väkt hans faderliga stolthet,
med den kärleksfulla kvinnans behag, som nu var
hans ålderdoms glädje och därvid kände han att det
blott fans ett vai. Ålderdomen längtar efter värme
lika mycket som barnet, hvilket endast i solskenet
kan frodas och växa och Riita var solglansen öfver
hans lefnads afton. Den kraftige stockjunkaren kände
nämligen sent omsider att också hans bästa dag var
liden, men i hans närhet hade nu en yngre stam
skjutit upp, vuxen såsom han själf ur ödemarkens
karga jord. Tahvo Rytkänen stod redo att taga vid
det värk hans tröttnande hand en gång skulle lämna;
ja, under årens lopp hade redan det mesta af arbetet
omärkligt glidit öfver på Tahvos starka skuldror
och det blef bättre skött än under gamle Martilas
bästa tid. Med klokhet och skicklighet, men tillika
med en omutlig redbarhet höjde han den gamla fir-
man högre än någonsin.

Riita trodde ibland, att fadern bar på några
kärvordna planer att se henne räcka handen åt Tahvo,
om hvars långvariga, trofasta hängifvenhet hon länge-
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sedän hade visshet, men" hon sköt alltid den tanken
undan. Hon hade lidit så mycket under sittäkten-
skap, att minnet ännu bar djupa ärr efter den genom-
gångna smärtan, hon kunde ej taga på sig nya band.
Äfven föreföll det henne att, om äfven Tahvo
hvars uppoffrande vänskap för dem kräft den rikaste
ersättning skulle ansett hennes ägande såsom sin
största belöning, hans trofasta kärlek dock vore värd
en bättre gengäld, än hvad som fans kvar i hennes
sargade bjärta.

Hon var så lycklig nu i det närvarandes frid,
som bringat ljus in i hennes sjuka och mörka själ.
Nu hade hon funnit ett fäste att hvila vid och dit
ville hon också söka att leda sinä barn, söka att lära
dem kampa för den enda, sanna lyckan. Hon ön-
skade ej mer någon ändring, hon kunde blott tacka
Gud ur djupet af sitt hjärta för det, som var och
därför knäpte hon ånyo sinä händer tili bön, medan
hennes sköna mörka ögon fyldes af ljufva tårar.

I detta ögonblick trängde jublande barnaröster
upp tili henne och ett lyckligt leende krusade därvid
hennes läppar. Kaarle kom med sin lilla syster gladt
springande uppför backen.

Där är min framtid hviskade Riita.





f den kanda forfattarinnan JJina hafva nedanstaende
arbeten tidigare utkommit pa Soderstrom & C:os forlag:

Liten bonebok for sma barn. Pris inb. 50 p.
Vid aftonlampan II. Pris 3 mark.

Innehaller foljande berattelser: Gumman. — Utan an-
svar. — Fran Karkumaki by. — Pliktens viig. — Det var
en gang. — Pa landet.

Vid aftonlampan III. Pris 2: 50.
Innehaller foljande berattelser: Hem. — For karleks

skull. — Gamla Maja. — Ur kampen for tillvaran. — Far-
mors balskor. — Ovalkommen. — For framtiden.

Vid aftonlampan IV. Pris 3 mark.
Innehaller foljande berattelser: I lifiga norden. — Var-

sadd. — En gammal historic. — Mod. — Sommarlof. —

Nemesis Divina. — For sent. — Goda makter.

Bland de talrika berommande uttalanden, hvilka,
ang. dessa bocker, varit synliga i tidningar och tid-
skrifter, ma endast foljande anforas:

Hon har en fast grund att sta pa och en
lefvande ofvertygelse i de fiogsta fragorna, sadan ingen
af hennes skaldebroder kan gladja sig at. Hennes reli-
giositet ar icke trangbrostad, den dr frimodig, glad och
karleksfull gentemot naturen och manniskorna, en in-
nerlig fortrbstan pa Qud och hans ord, men en tro
som skall skdnjas i vdsendet och i gdrningarna. —

—

(C. G. E. i Finsk Tidskrift.)
Aina har utsandt tredje cykeln af sina alskliga be-

rattelser — — — kristallklara och rena; intet osundt
eller sudladt kan i dem spdras och de skola sakerligen
i Sverige — orn de blott har blifva tillrdckligt kanda —

liksom i Finland, bilda en underhdllande och angendm
lasning i hemmen vid

(0.;D. af Wirsen.)
Dessa noveller dro enkla varmhjartade skildringar

ur lifvet och forfatt. dger en god blick for
mdnniskokaraktdrernas och kdnslornas sma skrymslen
och skiftningar. (Nordisk Eevy.)


