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UNPER JULFERIEN.
En reslig medelålders man banade sig
mödosamt väg genom de talrika grupper af människor, som på julaftonsmorgonen fyllde perrongen vid hufvudstadens järnvägstation, medan han
ifrigt och spanande blickade in genom kupefönstren.

Hitåt kusin
nådde plötsligt en frisk röst
hans öra, och då han vände sig om, befann han
sig ansikte mot ansikte med en ung flicka, hvars
klara ögon och rosiga hy fördelaktigt framträdde
inom vaggonfönstrets ram.
Godmorgon Helga; det var då för väl att
jag ändtligen fick f att i dig i denna trängsel. Ada
hade naturligtvis ännu i sista minuten ett pakett
som du skulle ha med dig, och så tusen hälsningar
tili de kara gamla i prästgården.
Tack
den unga damen nickade vänligt;
både pakettet och hälsningarna skola komma
ordentligt fram.
Seså, nu ringer det för tredje
gången; farväl kusin!
Farväl, och lycklig resa.
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Det långa öfverfyllda tåget satte sig långsamt i
rörelse förbi Kaisaniemis aflöfvade träddungar och
vidare genom Djurgården, som låg där tyst och
ödslig i decembermorgonens halfskymning. Den
ofvan presenterade unga flickan satte sig bekvämt
tillrätta i sitt soffhörn och beredde sig att genomögna dagens tidning som hon köpt vid stationen.
Det pratades högljudt omkring henne, människor
stodo tätt packade på gångarna eller sutto på soffornas armstöd. Det roade henne synbarligen att
bakom tidningen följa med det rörliga lifvet i kupen.
Det låg en sadan julstämning öfver alit och alla i
dag, tyckte hon.
Vid närmaste station tillkom en ung herre, och
då den enda ledig blifna platsen råkade befinna
sig midtemot henne, slängde han sin resväska upp
på hyllan där ofvanför och satte sig ned. Helga
sände honom en flyktigt granskande blick. Han
hade ett rundt rödblommigt ansikte, mörkt hår och
smått kisande ögon bakom glasögonen; var för
resten något korpulent och såg sig litet förvirrad
omkring såsom närsynta personer det ofta göra i
främmande omgifningar. Helga tyckte att han ej
föreföll vidare intressant, och så fördjupade hon sig
på alvar i sin tidning.
Mot middagen såg hon af sitt ur att nu skulle
hon snart vara framme vid „sin" station; det
kunde småningom vara tid att samia ihop resgodset. Hon lade därför bort både tidningen och reslektyren som efterträdt denna. Det stora pakettet
hon i sista ögonblicket mottagit på stationen låg
där öfverst med adressen uppåt. „Herr Prosten
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Joh. Fredrik Franzman, T—järvi prostgård," stod
där. Skriften kunde tydligt läsas tili och med af
icke långsynta ögon. Saken tycktes på något
mystiskt sätt beröra grannen midtemot, ty han såg
plötsligt frågande på den unga damen och sedän
villrådigt omkring sig bland öfriga pasagerare. Först
när Helga steg upp och närmade sig utgångsdörren skyndade äfven han att resa sig och närmade sig henne med ett tveksamt:
Ursäkta, men
jag skall tili T—järvi och där var ett pakett tili
prosten Franzman;
kunde jag kanske stå tili
sig
Han afbröt
tjänst?
förläget.
Tack, men också min resa harsammamål!
Helga hälsade vänligt och då tåget just stannat, gick
hon raskt förbi den förvånade främlingen ut ur kupen.
Med ett gladt:
God middag Andersson
räckte hon sinä effekter åt en på perrongen väntande herrgårdskusk.
Alit står väl bra tili hemma
-

i prästgården?
Jo, inte annat jag vet.

Här finnes en herre på tåget som också
ämnar sig dit i dag.
Jaha, det är varan adjunkt tänker jag
ljöd svaret med lugn säflighet.
Är det han där?
Anderssons svarta skinnhandske visade mot
kupedörren, där Helgas granne under resan, i samma
ögonblick uppenbarade sig. Då hon jakade, kom
Jag skulle
mössan af med en viss högtidlighet:
hälsa från prosten, att om pastorn kommer i dag,
så får han åka med fröken i bredslädan.
Den unge mannen såg fortfarande något förbluffad ut, men följde dock mekaniskt efter kuskens
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omfångsrika person tili ändan af platformen där
Helga redan stod smekande en fet grå häst öfver
den fina nosen.
Då vi tyckas bli reskamrater alit fortfarande, är
en presentation kanske ej ur vägen
sade hon ledigt.
Mitt namn är Helga Rossander, jag är prosten

Franzmans systerdotter och ni pastor, pastor
Kustaa Olkonen
svarades med en kort
bugning.

Godt och väl! och nu, kara Andersson, låt
oss komma i väg; de vänta oss nog ändå minst
en timme för tidigt därhemma.
Jag vet ingenting bättre, än att sitta så här,
väl ombonad i en varm släde och glida fram öfver
den hvita snön medan bjällrorna klinga som ett
muntert ackompagnemang tili ens egna glada tankar
sade Helga som alltid blef helt entusiastisk
när hon åkte hem tili den kara, gamla prostgården.
Är pastorn stadsbo?
Nej, jag är från landet
ljöd svaret doft
ur den uppdragna pälskragen. Helga gjorde ytterligare ett par små försök att få ett samtal i gång,
men då det fortfarande misslyckades, vände hon
sig med ett litet halft doldt leende tili kusken, som
ordentligt och utförligt gaf besked både om folk
och fä i trakten, sockennyheter, årsväxten och mera
därtill.
Efter några timmars åkning stannade hästen
framför en stor gulmålad byggnad; det var gästgifvargården och här skulle det betas en stund.
Helga hoppade lätt ur släden, pastorn kom
långsammare efter. I den stora salen innanför
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jullikt ut med nystärkta
gardiner för fönstren och en sprakande brasa i
kakelugnen. Kaffe var beställdt för resenärerna och
en liten rödrosig flickunge med hängande fläta
bar in brickan.
Helga slog i kopparna och räckte den ena åt sin
Var så god, herr pastor, det smakar nog
reskamrat.
bra efter färden i den friska vinterluften. Här är minsann riktigt trefligt.
Hon lutade sig bekvämt tillGästgifvaremor och jag äro
baka i gungstolen.
gamla vänner, skall pastorn veta, och jag kan alltid
räkna på att bli väl emottagen här i huset.
Hon tog af sin pälsmössa och strök med handen öfver det kortklippta blonda håret. Med sin
lilla jacka och den hvita sjömanskragen liknade
hon nastan en pojke.
Pastor Olkonen rynkade ogillande ögonbrynen,
han tyckte hon föreföll emanciperad.
Fröken har
tvang han sig att fråga.
ofta rest den här vägen?
Ahjo, många, många gånger, ända från min
barndom. Föräldrarna dogo tidigt och alltsedan har
T—järvi prästgård värit som ett hem för mig.
Hon sade detta med okonstlad öppenhet. Hon
hade väl ej någon orsak att vara hemlighetsfull
därmed.
Pastorn känner förmodligen ingenting
hvarken om prästgården eller om dess innevånare?
Nej, blott ryktesvis något litet. Jag har
fått förordnande som adjunkt hos prosten Franzman,
han lär ska lida af någon ögonsjukdom.
Ja tyvärr; morbror måste redan i somras
ofta försaka sitt högsta nöje, att läsa. Ni skall
naturligtvis anse mig partisk, men jag kan ej låta

förstugan

såg det helt
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bli att anse den unga präst lycklig, som får en
förman lik morbror, så alvarlig, så begåfvad och
så rik på erfarenhet.
Pastorn bugade sig tyst.
Jag ser nog att ni finner mig för entusiastisk i min beundran, men om ni kände mig,
skulle ni veta, att jag är alltför kritiskt anlagd för
att icke se felen äfven hos dem jag håller af. Na
väl, framtiden skall nog bevisa er att jag i alla fall
haft rätt! Prostgården är ett hem där gammaldags
gästfrihet och välvilja byggt ständigt bo och lilla
moster är godheten personifierad.
Finnes där ungdom i huset?
Nej, inte numera; barnen äro allesamman
vuxna och gifta. Om vintern är det således nog
så stilla, men under somrarna sätter en skara muntra
barnbarn lif i det gamla hemmet, må ni tro. Ja,
det får ni också se framdeles. Men bilden vore
ofullständig om jag uraktlät att beskrifva Karolina,
mosters trotjänarinna och högra hand; ett verkligt
original, envis, ordkarg och icke så litet själfkär,
men trogen som guld och bekajad med en permanent tandvärk. Hon är en sannskyldig Dickens-figur.
Jag är ibland riktigt hänryckt öfver henne
och
Helga skrattade så oemotståndligt hjärtligt, att
pastorn plötsligt tinade upp och skrattade med.
Han såg helt behaglig ut, då ansiktet ljusnade,
tyckte Helga.
Samspråket fortsattes alit lifligare, åtminstone
hvad den unga damen beträffade, ty hon kunde ej
undgå att tala sig varm då det gällde morbrodren
och hans hem.
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Han har alltid värit som min andre far
Men jag beundrar honom också såsom
sade hon.
präst och människa. Han är en så ovanligt upplyst personlighet, icke det aika minsta ensidig eller
trångbröstad, så att enhvar utan fruktan att bli
missförstådd kan komma tili honom med sinä frågor och invändningar. Ni kan inte tro hvad sådant
verkar välgörande på världsbarnen som hvirfla om
därute i vågsvallet af dagens skiftande meningar
och strider.

Moster åter är en äkta Sara, villig att i ord
„kalla sin man herre," men så vidt
handling
och
jag vet, har morbror ännu aldrig satt hennes underdånighet på prof. Han älskar henne och står alls
inte på „sin manliga rätt."
Hon såg litet utmanande bort tili den unge mannen där han med tung
gång vandrade fram och åter på den grannt randade
hemväfda mattan mellan dörrama.
Jag hembär fru prostinnan min vördnad
sade pastor Olkonen litet styft.
bedyDet förtjänar hon också tili fullo
Helga
löje.
rade
med ett förstulet
Hon representerar verkligen den sanna kvinnan i sino prydno,
och om hon ej tillika vore så hjärtegod, skulle hon
nog anse mig smått förkastansvärd för minä modärna
ideers skull. I hemlighet tror jag hon betraktar
mig som en smula farlig; jag kunde ju hitta på att
sätta upp torpargummorna i trakten mot deras äkta
män, ni förstår
hon skrattade uppsluppet, men
denna gång deltog pastorn icke i munterheten.
Han började tvärtom på alvar frukta att han rakat
ut för „en kvinnosakskvinna," ett „otyg" som han
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alltid hyst verklig antipati för, och det var därför
klokast att vara på sin vakt strax från början. Den
gamla väggklockan öfver skänken slog ljudeliga
fem slag då Andersson trädde in med budskapet
att nu stod hästen åter för trappan. När de nu
skulle stiga i släden erbjöd pastorn Helga sin
Jag är
hjälp, men hon af slog det utan vidare:
se ni bara tili att själf
sade hon
gymnast
komma tillrätta i er styfva päls.
Pastorn bet sig tyst i läppen och satte sig
tigande vid hennes sida, och sålunda försjunkna
enhvar i sinä egna tankar, tillryggalade de resten
af färden, tills prästgårdens af ljus tindrande fönsterrad redan på långt håll välkomnande lyste
dem tili möte.
Det var högt och rymligt inom hus på T—järvi
prästgård; alla rummen voro stora och ljusa, isyn-

nerhet matsalen. Thebordet stod här färdig dukadt,
och borta vid kakelugnen en liten gran, i en blomDen har mamma klädt för min
kruka som fot.
räkning nu hvarje år sedän barnen blifvit vuxna
sade prosten förklarande tili pastorn.
Om
julen måste vi ju alla kanna oss som barn, för att
rätt erfara den sanna julglädjen.
Så innerligt hemtrefligt och välbekant allting är!
utropade Helga och såg sig omkring
med strålande blickar.
Ja, men själf är du dock vår största jultrefnad, min flicka lilla
svarade prosten och slöt
Hvad vore det med
henne varmt tili sitt bröst.
glädjen här utan vår lilla lärka, som hämtar oss lif
och vår midt i den mörkaste vinter. Jag gläder
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hari vände sig vänligt
mig också för er skull
gläder
Olkonen
pastor
mig att vi hälst
mot
i prästgården,
julhelgen
ungdom
under
ha litet
annars skulle ni säkert funnit det nya hemmet alltför ensligt straxt från början.
Pastorn bugade sig smått besvärad, men Helga
log skälmskt.
Hvem vet, morbror, kanske anser pastorn
mig snarare som en nagel i ögat.
Du minnes
ju af gammalt huru hemskt emanciperad jag är.
Ah, du är nog ingen grälmakerska, barn
smålog prosten.
Pastorn såg icke vidare förtjust ut öfver att vara
så klart genomskådad af sin reskamrats pigga,
bruna ögon, men något svar härpå fann han icke
så där i första ögonblicket.
Prostinnans vänliga röst uppmanade nu alla
att slå sig ned vid thebordet och Helga åt och
var förtjust, pratade och log, så att det verkligen
föreföll som skulle hennes glada lynne lyst upp
alit som ännu icke var ljust härinne.
Plötsligt sprang hon upp och fram tili en lång,
mager kvinna med en svart bindel om hufvudet
som just då trädde in i rummet.
God afton, Karolina, lycka tili en glad jul!
Jaså, tandvärken är alit svår. Nåh, den skola vi
väl få bukt på.
tillkännagaf Karolinas grafFolket väntar
lika röst, sedän hon besvarat Helgas hälsning.
Bed dem då alla stiga in— sade prostinnan;
och kort därefter strömmade hela skaran af prästgårdens talrika tjänare in i rummet för att tillsam-
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man med värdsfolket samlas kring Herrans ord,
såsom gammal sed var. Prostinnan tände ljusen i
i dess sken skulle julandakten
den lilla granen
alltid firas.
Det låg en stilla högtidlig stämning

öfver den lilla församlingen och då prostens ännu
vackra och klangfulla röst tog upp en välkänd julpsalm, förenade sig mången stämma rörd med hans.
Efteråt gick Helga omkring och skakade hand
med gummor och gubbar; för alla hade hon ett
gladt ord och ett vänligt leende, man kunde tydligt se, att hon var dem alla väibekant och att hon
själf kände sig som hörande tili dem. Sedän folket gått, smog hon sig stilla tili prostens sida och
hviskade med en iiten smekning:
Det är så godt
att åter vara hemma!
Den lilla fågeln söker sig en stunds hvila

i det gamla lugna boet
svarade han i samma
ton och strök vänligt hennes blonda hår.
Ser du, där
fortsatte han straxt därpå
skämtsamt
där kommer min Martha så lycklig och
strålande; pass på så har hon någon öfverraskning
i beredskap.
Och han vände sig småleende mot
den lilla fryntliga gumman, som trippade in bärande
en vacker korg full af de grannaste äpplen.
prosten hotade henne
Jaså, din skälm
äpplena hade ju alla frusit
leende med fingret
i år?
lnte dina juläpplen, min gubbe lilla
log
hon. Dem hade jag skyddad under ett oklippt fårskinn
och prostinnan såg helt triumferande omkring sig, medan prosten förnöjdt grep tag i det
öfversta af korgens lockande innehåll. Och nu begynte
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daa ena syrprisen följa den andra. Än en gungstol
åt prostinnan Jrån hennes gubbe", än en stöfvelknekt, som lilla frun låtit göra „åt sin herre och
man". Helga kom fram med en vacker matta tili
prostens skrifbord och en stilhillborddukförsalongen.
Hon tycktes åtminstone kunna handtera synål
som en vanlig kvinna den där emancipationsdamen,
tänkte pastorn
och paketten från barn och barnabarn upprullade oafbrutet sitt vexlande innehåll.
Prostinnan fick tårar i ögonen då hon läste
lille Johns barnsliga utanskrift på äsken som innehöll hans älskling, den hvita porslinshunden, hvilken
han nu sände åt „kära" mormor att roa sig med i
vinterkylan och Helga intygade att lilla Ellen själf
stickat hvarenda maska i morfars strumpor. Det
var så mycket att fägna sig åt den aftonen.
Slutligen kom man så långt som tili kvällsvarden,
en stadig måltid med sedvanlig julmat, hvarvid som
Helga skämtsamt sade, „man gaf hygienin på båten
och såg sig tili godo som en dagsverkare".
Jag blir alltid betydligt fetare härute under
Man äter också alldejulferien försäkrade hon.
les otroligt här på prostgården, vet pastorn. Men
lyd mitt råd och tag er ann med litet kammargymnastik emellan, det håller kroppen vid vigör; ty om
jag inte misstar mig, har ni en smula fallenhet för
korpulens.
Pastorn rodnade af förargelse ty denna benägenhet att „lägga påhullet" som talesättet lyder, var
just hans Achilleshäl; dessutom tyckte han det var
okvinligt af henne att uppträda med sådana visa
råd tili honom som man.
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Vårt lugna lif på landet verkar ju kraftigt i
dig, lilla
det hänseendet
menade prosten;
att
bli en
trollslända, skulle det dock inte skada
smula stadigare.
Skall det tagas i dubbel bemärkelse, morAnnars vet du
Helga log skälmskt.
bror?
godt att jag inte får fördärfva minä muskler med
onödig fettbildning; de äro ju mitt enda kapital.
Huru tidig skall man vara i morgon bittidag?
Klockan sju begynner ottesången.
Då måste Karolina väcka mig, ty här hemma
är jag alltid sjusofverska.
Sof du blott lugnt, kara barn, Karolina får nog
hela huset i rörelse i rättan tid
försäkrade prostinnan. Efter ett vänligt godnatt skildes man så
åt för att gå tili hvila, hvar på sitt håll.
Pastorn hade sitt sofrum en trappa upp. Helga
bebodde det trefliga förmaket med sin hvitlackerade
möbel, de blå på väf målade tapeterna och de gamla
stålsticken i svarta ramar ofvanför soffan. Man sjönk
djupt ned på dunbolstren och bländhvitt linne som
doftade af torra törnrosblad, och snart sof hela huset
i julnattens heliga tystnad.
Då Helga vaknade stod Karolina bredvid sängen med ett tändt ljus på kaffebrickan. len blink
tömde den unga flickan sin kaffekopp och skyndade
att stiga upp och kläda sig för kyrkfärden.
När hon kom ut ur sitt rum, strömmade ett
verkligt ljushaf emot henne, ljus i alla kronor, ljus
i fönstren, på borden, öfverallt hvart man såg, och
i denna glans vandrade prosten med en grön skärm
öfver ögonen, tydligen försänkt i stilla begrundan af
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juldagens betydelsefulla text, som hans läppar i dag
skulle tolka för menigheten i Herrans hus. Han
hälsade den unga flickan med ett ömt:
Gud
Nu kom äfven
gifve dig en glad jul, min älskling.
prostinnan fullt kyrkfärdig och sist pastor Olkonen,
just då hästarna kördes fram tili trappan, behängda
med alit bjällertyg som fanns i prostgården.
Helga skulle ej för alit i världen velat afstå
från att vara med om jullottan i den så välbekanta
kyrkan. Den snabba färden i vintermorgonens djupa
skymning förbi upplysta stugor och gårdar, hade
någonting så sagolikt öfver sig och därefter framkomsten tili det ljusstrålande templet där orgelns toner
mäktigt brusade en tili möte. Intrycket däraf var
alltid lika nytt, tyckte hon, och prostens klangfulla
stämma trängde så högtidligt och gripande genom
de många julljusens böljande rökmoln. Och från
altartaflans englahufvuden som skymtade fram i
dunklet, vände sig blicken ovilkorligen tili deras jordiska syskon, alla de små rödnupna barnaansiktena,
som öfver bänkkanterna nyfiket stirrade in i ljusglansen.
När man återvände från kyrkan började dagen
redan ljusna och vid hemkomsten hade Karolina
alla lampor släckta och frukosten i ordning. På
prostens uppmaning skulle man sedän man ätit taga
sig en extra lur, och ehuru Helga för sin del protesterade, kunde hon likväl ej motstå den mjuka
bäddens lockelser, och söfd af den i hela huset
rådande tystnaden sof hon snart som ett godt barn.
Det hörde ju nastan tili saken att dåsa bort en del
af juldagen.
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På aftonen då prosten satte sin nye medhjälpare in i sockneförhållandena, berättade Helga för
farmor interiörer från yngste sonens hem i hufvudstaden och senare spelade non på det gamla pianot
välkända melodier för att fägna morbrodren, som i
sin ungdom värit stor sångare och nu gärna gnolade
med tili minneskära toner. Andradagjul samlades enligt
häfdvunnen sed, sokneboarne i prostgården och Helga
biträdde troget prostinnan med förberedelserna tili
kalaset, ty mången kom redan tili middag, efter att
på förmiddagen hafva värit i kyrkan, hela familjer
med barn och blomma, och den goda husmodren
log så blidt ju flera små plantor som plockades upp
ur slädarna. Julen var ju barnens fest och dem
måste man således i främsta rummet fägna, menade
hon. Också sörjde hon rikligen för dem i materielt
hänseende och på eftermiddagen tog Helga hela
skaran om hand.
Nu kom det lif och lust i barnen, glädjen stod
snart högt i tak. Den ena leken aflöste den andra
tili både gamlas och ungas förnöjelse. Tili slut
måste äfven pastorn gå med, sitta på understol och
springa blindbock, och så muntert gick det tili, att
han efteråt erkände för Helga att han sedän pojkåren ej haft så roligt.
Ja, och betänk utom nöjet
ypperliga
den
motionen
sade Helga skälmskt,
ett bäskt piller, som han dock nu rätt godmodigt
sväljde.
Denna afton gjorde dem helt bekanta med
hvarandra och pastorns fåordighet begynte gifva vika.
Helga märkte att hans tillbakadragenhet förnämligast berodde af blyghet och ovana att umgås med
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unga damer, isynnerhet lifliga och slagfärdiga såsom
hon själf, och då hon senare halft på skämt inledde
en liten dispyt med honom, gick han utan betänkande i snaran.
När han var ledig från kansligöromålen och
icke blef kallad på socknebud, drogs han synbarligen tili den hemtrefliga matsalen, där prosten
med sin kara pipa vanligen intog gungstolen, medan
prostinnan och Helga sutto i hörnsoffan, sysslande
med sinä handarbeten. Det var förnämligast dock
först efter det lampan blifvit tänd som detta stilleben" begynte i prostgården, ty under dagen trippade
värdinnan nitiskt omkring i skafferi och kök och
då Helga ej hjälpte henne med husliga sysslor, satt
hon som föreläserska inne i prostens arbetsrum,
eller ströfvade hon ute i skog och mark, vän som
hon var af långa promenader och vistelse i det fria.
Pastorn kunde länge icke förgäta, en viss morgon i helgen, då han kom ned för trappan och i
tamburen mötte Helga med bössa på axeln.
Hvart skall fröken begifva sig?
han ville
knappt få orden öfver läpparna.
Ut tili skogs som ni ser; jag tycker om att
ha bössa med då jag ströfvar omkring i skog och
mark. Det kunde ju hända att man träffade på något
hon sträckte dristigt fram sinä i högstöflar klädda
fötter, medan hon pojkaktigt knäppte den sista knappen i sin pälskantade jacka.
Jag har alltid den här kostymen sparad för minä
sade hon vårdslöst och stoppade
utflykter på landet
i rockfickan något som för pastorns närsynta ögon
ofantligtliknade ettcigarretui. Hanstodsomförstenad.
„
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Det är ett präktigt väder i dag och ypperlig spårsnö
jag hoppas detta möte
fortfor hon;
må
inte
vara ett dåligt omen för jaktlyckan. God
morgon!

Hon' hälsade med att taga åt den mjuka filthatten som satt en smula på sned öfver det kortklippta håret. Hvisslande åt gamla „Hej" gick hon
raskt ned för trappan, medan ett skalkaktigt leende
lekte i ögonvrån.
Som förskräckt såg pastorn en stund efter henne,
spottade!
Fy
hvarpå han vände sig om och
en sadan kvinna; afskyvärdt.
Han kunde ej under hela förmiddagen komma
ifrån den obehagliga synen, men kunde dock ej låta
bli att öfver kyrkbokens digra sidor alit emellanåt
spanande blicka ut genom fönstret för att se den
modärna Diana återvända från skogen.
Trots ali hans uppmärksamhet lyckades Helga
dock komma hem helt obemärkt. Det enda han såg,
var jaktväskan som hängde i farstun med två skjutna
hjärpar i, och då han trädde in tili middagen satt
Helga vid prostens sida rosig och blid som en sannskyldig Eväs dotter, utan minsta spår af något karlavulet hvarken i tai eller sätt. Falskhet, idel falskhet!
Huru älskvärdt räckte hon icke efter middagen den
färdigstoppade pipan åt morbrodren, alldeles som en
liten god ande, och så vände hon sig tili pastorn
och frågade mjukt:
Röker ni inte?
Nej för ingen del.
Således en njutning mindre i lifvet
Fröken talar naturligtvis af erfarenhet.
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Hon mötte litet undrande hans sarkastiska blick.
Pastorn gick enligt sin vana fram och åter med tunga
steg, nu stannade han plötsligt framför henne och
Jag viii ej förråda er, men förnekar
sade lågt:
ej heller att jag i morgse såg er stoppa cigarretuiet
i fickan.
Nu fick Helgas rörliga ansikte lif, det ryckte i
alla linjer och plötsligt brast hon ut i sitt klingande
Hör nu pastor Olkonen, den gången tog
skratt:
ni då riktigt kapitalt misste; det där etuiet var ingenting annat än ett par smörgåsar i vaxduksomslag som moster trugat på mig, men
hon stannade
ett ögonblick liksom för att gifva mera eftertryck åt
sinä ord
för resten kan ni lita på, att om jag
skulle älska denna njutning eller sport, huru ni viii
kalla det, skulle jag aldrig tveka att öfva den i hvilket
sällskap som hälst. Jag är tili grund och botten ärlig
och komplett utan alla fördomar.
Pastorn svarade ej. Det gladde honom att veta,
att dessa vackra röda läppar ej besudlats af hans
afsky, den otäcka tobaken, men Helgas sista något
trotsigt utkastade ord, satte honom icke desto mindre
i harnäsk mot henne.
Pastor Olkonen var nämligen uppfostrad af tre
strängt konservativa ogifta fastrar, som satt sin heder
i att hos honom inplanta vissa skarpt utpräglade
åsikter om den sanna kvinnans ställning, värde och
vasen, och som de voro ovanligt viljestarka damer,
hade det också lyckats dem att hos sin brorson
djupt inprägla bilden af detta slags kvinliga ideal.
Ej under sålunda, om bekantskaper med en modärn ande, sadan som Helga, stötte honom för huf2
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vudet och kom ali motståndskraft inom honom att
resa sig. Hon var ju en vrångbild af det ideal han
uppställt, onaturlig och obehaglig. Hon resonnerade
i socialism, hon handterade skjutvapen och älskade
att kläda sig i en dräkt hvars fulhet påminte om
den manligas stillöshet.
Pastorn hade rent af svårt att somna denna
afton för alla de oangenäma, ja vidriga intryck dagen
medfört. Nasta morgon beklagade han sig vid frukostbordet öfver hufvudvärk.
Prostinnan som hade otaliga huskurer på förlag
förordade senapsdeg under fotsulorna som ett utmärkt
medel, men Helga sade lugnt:
Värken kommer af brist på motion, pastorn
sitter för mycket stilla. Bloden stiger uppåt och
fötterna bli kalla.
Att tala om hans fötter, usch, så opoetiskt af
en ung flicka!
Tag er en grundlig promenad hvarje morgon och en dito på eftermiddagen, så skall hufvudvärken snart vara försvunnen
försäkrade Helga.
Ja, lita du bara på vår lilla doktorinna, hon
är verkligen skicklig
menade prosten.
I fjol
gned hon med sinä snälla, flinka fingrar ett gammalt ondt från mitt knä. Hon har också stor praktik här i trakten, må du tro.
Åter en stötesten; pastorn kunde omöjligt tanka
sig kvinliga läkare. Och var väl en gymnast stort
bättre, de måste ju äfven de, studera den mänskliga
organismens byggnad för manliga läkare, det var ju
både oblygt och obehagligt. Han såg på den unga
flickans händer, runda och hvita med smala finger-
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spetsar och välvårdade naglar, riktigt vackra kvinnohänder, sorti med yttersta omsorg just höllo på med
en näsduksfåll. Sådana händer voro bestämdtendast
skapade tili att smycka och ordna ett hem. Hvad
hon kunde se kvinligt ljuf ut, när hon satt så där
upptagen af sitt arbete. Men i och med detsamma
såg hon upp och smålog smått ironiskt, just detta
lilla leende som han redan lärt sig att misstro.
Vet morbror, jag är litet tanddoktor äfven
sade hon.
I f joi, medan jag på höstsommarn var
i Stockholm, bodde jag hos en dentist och stal mig
tili konsten. I går ryckte jag ut en stor oxel, som
länge plågat vår hederlige Andersson och i dag
kommer turen tili Karolina.
Ja, kan du få bukt med hennes tandvärk,
tror jag visst och fast att du är en liten häxa, min
flicka lilla
skrattade prosten hjärtligt.
Se där
ha vi också patienten.
Alit i ordning, kara Karolina; och sitt nu ned
på stolen vid fönstret
sade Helga. Med sådana
där genomvärkta gamla stumpar gör man processen
kori Yks', kaks', kolme
seså, det går ju som
riktigt
duktig.
efter noter och Karolina är
Åh, skulle hon inte ha mod, hon som för procedyren brukar lana hoftången af drängarne, den stora,
du vet, som begagnas då hästama skos, och så knix,
knax
skrattade prosten på sitt godmodiga sätt.
Nu ha vi redan hunnit tili sex
anmärkte
Helga, som såg helt yrkesmässig ut;
den sjunde
tyckes emellertid göra svårigheter. Kanske pastor
Olkonen ville utgöra min assistent för ett ögonblick?
nu äro vi färdiga!
Tack!

—■
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Jag får tacka så mycket för besväret.
Karolina neg ceremonielt.
Förtjänar inte! Men hvad går åt pastorn?
Ni är ju hvit som ett lärft?
Jag
jag vet
inte
stammade pseudoassistenten.
Helga sprang hastigt
Ah, nu förstår jag!
fram och ryckte upp fönstret så att den friska vinterluften strömmade in, hvarefter hon slog uti ett glas
vatten och räckte det åt honom.
Ni tålte inte vid praktiken
sade hon leende.
Den svagheten att blekna för en liten operation
tillhör ju också det starkare könet. Men var lugn,
när jag härnäst fuskar i läkareyrket skall ni siippa
att assistera.
Hon skrattade muntert medan pastor Olkonen
tog sig om pannan och tyckte att det fortfarande
blixtrade både svart och rödt för ögonen. Det var
dock icke så utan, att han ej efter den dagen fick
en smula respekt för kvinnans styrka i allmänhet
och fröken Helgas isynnerhet.
•

Naturligtvis besökte man under julferien vänner
och grannar såsom det brukas på landet. Helga deltog alltid gladt i jullekarna, i hvilka för resten både
unga och gamla vanligen voro med. När pastorn
såg henne gå där i ringdanserna i sin ljusa klädning med endast ett svart sammetsband kring den
fina haisen, glömde han för ögonblicket både storStöflarna och jaktfärderna och tyckte endast att
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hon var
kanna.

den mest förtjusande unga dam han lärt

Så nalkades årets sista dag. Prostinnan ordnade
hushållet
för den kommande helgen, och Karolina
i
yrde omkring med kvast och borste, för att som
Helga sade, riktigt sopa det gamla året ut ur alla
vinklar och vrår.
Den unga flickan hade nyss tagit sig en lång
promenad tili ett öde skogstorp, där hon hade en
liten patient hvars styfva ben hon behandlat flera
gånger under veckan, utan att akta på väder och
vind. På hemvägen hunnen tili backen ofvanom
prästgården stannade hon och stod där länge njutande af den friska luften och med tankfull blick
skådande ut öfver det lugna vinterlandskapet med
dess rimklädda träd. Det var så rent och hvitt
öfverallt, liksom högtidsklädt tili det nya årets möte,
och under alit detta låg dock det gamlas vissnade
löf och ruttenhet.
Var det icke en bild af världen
ytan
sadan den är;
blank men på bottnen
Och huru var det med henne själf? På årets
sista dag borde man ju göra räkenskap med sig
själf. Menhurudantblefve därvid resultatet! Ack, om
man med det nya året äfven kunde få
ett nytt hjärta!
Helga
middagen
Då
kom hem var
redan färdig; man åt tidigt i dag, för att prosten på eftermiddagen skulle hinna med en kort bönestund i
kyrkan. Hans tai var enkelt, men märgfullt. Hufvudinnehållet däraf kunde sammanfattas i tre ord: tack,
förlåt och hjälp, tili Honom som styr världen, skiftar dagarnas vexling och för hvilken „tusende år äro
som den dag i går förgick".
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Kyrkan var delvis upplyst af de från juldagen
kvarblifna ljusen, och i denna halfskymning blef
gudstjänsten om möjligt än mera högtidlig, tyckte
Helga. Man måste ovilkorligen därifrån medföra ett
intryck för lifvet, sade hon på hemvägen, något som
pastor Olkonen äfven var ense om.
Vid hemkomsten stod hela våningen åter festlikt upplyst och prostinnan väntade med varmt the.
Senare skulle Helga stöpa terin öfver glöden i matsalskakelugnen, främst för gårdens tomtebolycka,
som äfven blef blank som en soi. Pastorns „lycka"
var välförsedd med pengar uttydde Helga, och hade
dessutom en tydlig afbildning af en storstöfvel, hvilket förklarades sålunda att pastorn under det nya
året skulle komma sig tili mycken motion. Karolina
fick naturligtvis både krona och krans och myste
Helga visste nog huru hon skulle taga
helt belåtet.
folk
sade prostinnan skämtsamt.
Vid kvällsvarden hade det blifvit lagdt en böna
i gröten och den föll på pastor Olkonens lott. Det
tyddes som förebud tili stor lycka under året och
han kunde ej låta bli att rodna då alla nu redan
förberedelsevis gratulerade honom därtill. Efter maten
satt man ännu länge uppe för att invänta tolfslaget.
Prostinnan nuckade visserligen smått i sitt soffhörn,
men de öfriga samtalade lifligt om det förgångna
årets händelser och möjligheterna för det nya, och
alla de spörjsmål som röra sig inom människan en
sadan kväll. För det mesta var det Helga som förde
ordet.

Pastorn kunde blott icke förstå prostens lugn
vid alla hennes frågor och inkast, han hade ofta
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själf ett gendrifvande på sinä läppar, meri teg af
aktning för sin vördade förman, tili hvilken Helgas
ord ju äfven i första hand voro riktade. Var han
icke alldeles för eftergifven i fråga om hennes mången
gång bisarra påståenden? Helga anade omedvetet
dessa pastorns tankar, men fortfor dock att tili sin
gamle bepröfvade vän anförtro alit som under året
tyngt på hennes sinne därute i världshvimlet. När
man sedän med en hjärtlig nyårsönskan skildes åt
vid midnatt, lade prosten sin hand lätt på sin unge
medhjälpares skuldra och sade vänligt:
Det tyckes mig nastan, min vän, som skulle
halla
före att jag predikar alltför litet i mitt hem;
du
min
men
långa erfarenhet har lärt mig att man
stundom vinner mera genom att höra, än genom att
tala. Förtroende först, sedän inflytande! Godnatt
nu, och ett godt nytt år med rika lärdomar och goda
tankar!
*
*

Viken utanför prostgården låg spegelblank.
Skola vi inte taga oss en liten sväng på det
hala i dag, pastor Olkonen?
sade Helga vid frukosten.
Det är alldeles förtjusande skrinnväder.
Ja, men jag är bra nog okunnig i den sporsvarade
ten; har inte skrunnit sedän pojkåren
tvekande.
han
Ah, den konsten öfvar man sig fort nog uti
menade Helga, och då eftermiddagen kom, vandrade de båda i bästa förstånd ned tili stranden.
Innan pastorn ännu hunnit så mycket som att få
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skridskorna på sig hade den unga flickan redan
cirklat många hvarf omkring honom, och då han slutligen var i ordning tog hon hans hand och for af
med honom som en hvirfvelvind utåt fjärden. Tili
en början blef han helt hufvudyr af farten och bad
andfådd om att få stanna, men snart nog var han
själf intresserad af att börja om på nytt.
Naturligtvis kände han sig morgonen därpå
eländigt styf i benen af den ovanliga rörelsen, men
efter ett par dagar gick det redan helt galant och
han gjorde ej längre några invändningar, när hälst
än Helga föreslog en tur på isen.
Varma och rödkindade kommo de så tillbaka,
oftast inbegripna i en liflig debatt hvarvid kvinnosaken fick sitta hårdt emellan, men om pastorn
tog humör då det roade
hvilket stundom hände
Helga att vara alltför hänsynslös, blidkade hon honom
efteråt med en eller annan liten vänlighet och så
var tvisten glömd.
Små dispyter emellanåt piggar blott upp en,
liksom stormen ränsar luften
menade Helga.
Ja, den här härliga julferien, den skall man
nu lefva på hela den långa arbetsdryga vintern
sade Helga en dag med en liten suck och pastorn
hade också lärt sig förstå att detta tai om arbete
för henne icke var endast tomt prat, att den unga
flickan verkligen själfständigt „förtjänade sitt bröd".
Hon ville ej lefva som „liljorna på marken" och
morbrodren, som visserligen skulle funnit sin glädje
vid att hafva henne hos sig i hemmet, uppmuntrade
henne dock i dessa hennes redliga sträfvanden.
Enhvar borde ju taga sin andel i lifvets verksamhet,
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menade han, och Helga hade Gud ske lof både hälsa
och krafter tili det.
Snart var också den korta fritiden tili ända och
skulle
hon resa, just på Knutsdagen.
nu
Jag kör julen ut
sade hon helt vemodigt
den
kommer
och
inte igen på ett
sista aftonen
helt långt år. Ack, att det ej kan vara jul mer än
engång om året!
Stackars min lilla flicka, som måste så tidigt
ut i morgon
sade prosten något senare.
nu
skärper
tili
på kvällen, du får alit lof att
Det
akta nästippen.
Ingen fara, morbror. Jag är för det första
aldrig rädd för köld, och som du vet, är jag
ute hvarenda morgon klockan sju, hela vintern
om.

Pastorn riktigt huttrade vid tanken härpå; han
som satt så stort värde på sin goda morgonblund
i den varma bädden.
Manne man nu blott kömmit ihåg alit som
grubbbordt sägas medan man värit tillsamman
lade prostinnan.
Efteråt kommer det alltid för en så mycket
som man önskat tala om men glömt för stunden.
Morbror skall nu främst akta sig för drag,
det är så nödvändigt för ögonens skull tog Helga
vid för att icke gifva känslorna spelrum.
Och lilla
moster skall ej glömma bort hvilostunden på maten,
den behöfver hon så väl. Karolina stackare kan
jag tyvärr inte hjälpa, ty nu har hon tandvärk igen,
så att någon trolldomsmakt har jag då inte, det kan
morbror lugna sig med.
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en

Alla skrattade häråt, men pastorn erfor tillika
viss håg att opponera sig uti den sista

frågan.

Och pastorn får lof att halla vid med skridskoåkningen tills han magrat sinä modiga fyra kilo minst
Det är misskläfortsatte Helga skämtande.
dande att lägga sig tili dubbelhaka redan vid så
unga år. Ja, nu tror jag, att jag inte minns något
mera att lägga er på minnet.
Alla dessa föreskrifter ljödo så humoristiskt högtidliga från de friska flickläpparna, att t. o. m. pastorn
skulle gärna tagit emot än ilera råd för blotta nöjet
att få höra denna glada röst. Annars föreföll han
något nedstämd tili humöret och blef det alit mera
ju längre det led på kvällen.
Följande morgon var hela huset tidigt i rörelse;
brasan sprakade i den stora matsalen och prostinnan bredde ressmörgåsar, medan Helga uppe vid
bordshörnet drack sitt kaffe under samspråk med
morbrodren. Han kände det helt kusligt då hans
lilla solstråle nu redde sig tili flykt från prostgården, sade han. Strax därpå gick dörren upp och

pastorn trädde in. Helga som väl kände tili hans
lilla svaghet för morgonhvilan, kunde ej låta bli att
skämtsamt beröra den „uppoffring" han gjort för
hennes skull; men den utkastade stridshandsken
blef denna gång icke upptagen.
Nu klingade bjällrorna därute och förkunnade
att släden stod för trappan.
Det roliga goddag och det ledsamma farväl
sade prosten med fuktig glans i sin goda blick.
»Att mötas och skiljas är lifvets gång".
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„Att skiljas och mötas är hoppets sång".
citerade Helga uppmuntrande fastän klara tårar fördunklade hennes strålande ögon.
Farväl minä
innerligt kara
hon omfamnade varmt de båda
gamla och vände sig sedän tili pastorn:
Tack för
god kampanj under julferien, herr pastor, och glöm
inte bort minä välmenta råd
tillade hon skämtande.
Den unge mannen : bugade sig utan att svara,
men nasta ögonblick stod han artigt tili reds med
hennes ytterplagg och denna gång tog Helga tacksamt emot hjälpen. Hon ville visa att hon förstod
att uppskatta en vänlighet.
Alla följde henne ut tili den väntande släden
och prosten gaf sinä order för att hon skulle bli
riktigt väl ombonad. Dagen hade ännu icke grytt;
stjärnorna tindrade klart på det djupblå himlahvalfvet och det kändes en skarp kylä i luften. Det låg
någonting så lugnt, nastan högtidligt i den tidiga
morgonstillheten.

Gif mig ett godt ord med på vägen, morbror
bad Helga vekt.
Befall Herren din väg
och hoppas på Honom"
sade prosten värdigt.
Tusen tack
hon förde vördnadsfullt hans
hand tili sinä läppar.
Hall väl om dig och akta din hälsa
„

■

—

förmanade prostinnan än en gång.
Farväl, farväl, jag kommer igen i

sommar!

ropade Helga och nasta minut ilade släden bort
öfver den knarrande snön.
De hemmablefne skyndade hastigt in från kylän,
men pastor Olkonen vände ofrivilligt tillbaka och
lyssnade tili bjällerklangen tills den försvann i fjärran.
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Han tyckte sig ännu höra Helgas sista ord: —Jag
kommer igen i sommar!
Det låg någonting hopfullt i dem, och kom en strimma af ljus att genomtränga det närvarandes mörker. Därefter återvände
han in för att börja det långa arbetsåret, som först
nu tycktes honom begynna, ty nu
det kände han
nu var julferien slut.

„MAMMAS

FLIC^A".

Såsom om det värit i går, minnes jag från
somrarna hos onkel på Oitbacka, den lilla späda
docklika gestalten med det i lockar krusade, mycket
blonda håret och de barnsliga fasonerna, som föreföllo oss unga så löjliga, ty i vara ögon var hon
redan ett gammalt fruntimmer. I regeln har ju
ungdomen säilän fullt korrekta begrepp om människors ålder. Jag kommer också ihåg modren
en sirlig dam med gråa bucklor
onkels halfsyster
tinningarna
vid
under en hvit styfstärkt musslinsmössa, „neglige" som den hette då för tiden. Hon
var alltid rak som ett ljus, förde sin lilla person
som en drottning och kallades „hennes nåd". Vi
hade nog alla en viss respekt för hennes granskande
blick, medan vi i smyg logo åt dottren, „mammas
flicka" som man på spe kallade henne. Det var
nämligen ett axiom i vår krets att hon ville göra
sig yngre än hon var och därför som en liten dufva
höll sig tätt under de moderliga vingarnas skydd.
«Hennes nåd" gick alltid väl och värdigt klädd
i mörkt siden med någon vacker spetsschal öfver
axlarna. „Mammas flicka" åter
hennes dopnamn
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uppträdde hela sommarn igenom i
Klara
brokiga musslinsklädningar ofta i skärrödt eller
himmelsblått med likafärgade band på den hvita
halmhatten. Mor och dotter voro aldrig åtskilda,
de syntes ständigt i hvarandras närhet, och Klara
småfjäskade oafbrutet kring den gamla med tusen
obetydliga uppmärksamheter, som för åskådaren vanligtvis föreföllo högst onödiga.
Aldrig såg jag Klara deltaga i någon sällskapslek, eller i ungdomens utflykter och promenader.
ty hon var ju gammal
Då man halft på skämt
och kunde ej antagas vara road däraf bad henne
deltaga i någon förlustelse, såg hon på modren,
såsom en skolflicka för att be om lof. Men antingen
skulle den gamla frun just då gå in för att hvila
middag och behöfde någon som ledde henne upp för
trappan, eller var hennes stickning i olag och Klara
måste reda ut den, eller skulle de sluta en bok.
Anledningar funnos legio och så stannade „mammas
flicka" hemma, alltid med den gladaste mine i
världen.
Vi skrattade åt lilla Klaras prestationer i musikväg efter middagen, ty då ville „hennes nåd" alltid
höra spelas och Klara uppträdde leende och lugn
med sin „Priere d'une vierge" eller „Reveil du lion"
och spelade dem så taktfast att man hela tiden tyckte
sig höra henne tyst räkna sitt „ett, två, tre, fyra",
medan modren berättade för grannarna hvilka lärare
hon anlitat för sin dotters utbildning. Stundom sjöng
hon också små visor med en liten tunn röst och
„hennes nåd" glömde aldrig att vid dessa tillfällen
anföra anekdoten om en viss gammal general som
var
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efter att en gång ha hört Klara sjunga, kysst henne
på handen och kallat henne „vår Jenny Lind".
Det var en triumf som alltid tycktes skänka
modren samma nöje att relatera och Klara log och
såg belåten ut.

Hvilken löjlig fåfänga! Och huru
komiskt litet „mammas flicka" vanligen tog för sig
vid måltiderna, alldeles efter „hennes nåds" regime.
I min ungdom var en ung flicka aldrig hungsade alltid den gamla damen;
mat
fy,
rig
prosaiskt
indignerad
svepte
så
och med
min
hon
då vanligen spetsschalen tätare omkring sig. Men
det fanns dem bland oss som sett lilla Klara i största
hast före måltiderna inmundiga ett par smörgåsar i
serveringsrummet tili „mellanmål".
En dylik osjälfständighet var i de frisinnade
ungdomarnas ögon, nastan ett karaktärsfel och höjde
ingalunda stackars Klaras aktier bland oss.
Att hon var rädd om sin fina litet fräkniga hy
och händernas hvithet hörde också tili saken, och
man såg henne aldrig taga ett steg nedanför verandan
utan att vara iförd hatt med breda brätten och långa
halfvantar, som drogos högt upp öfver handlofvarna.
Det oaktadt försummade „hennes nåd" säilän då
dottren gick ut att ropa efter henne.
Du har väl
hatt och vantar på dig, min lilla vän?
För öfrigt var Klara mycket litet ute, ty modren hade en panisk förskräckelse för drag och uppehöll sig hälst inne i den halfskumma salongen där
alla fönster vanligen voro omsorgsfullt tillslutna för
flugornas skull. Där sutto mor och dotter dag efter
dag, oftast på tumanhand, vid sinä arbeten, Klara
med något tålamodspröfvande broderi, eller med
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vanligen gamla romaner ur „Kabinågon bok
netts biblioteket", hvilket var „hennes nåds" älsklingslektyr och kom det någon gång främmande, var
det alltid de i vårt tycke tråkigaste, döfva eller
sjukligt ömtåliga personer, som slogo sig ned
hos dem.
Sålunda såg man de två, sommar efter sommar
i onkels hem, ty det rådde ett synnerligt godt förhållande mellan honom och hans långt äldre halfsyster. Vi unga växte upp och kommo ut i världen enhvar åt sitt håll, men säilän tili Oitbacka,
och så hände det att jag först långa tider efteråt
hörde omtalas, att „hennes nåd" skattat åt förgängelsen. Par år senare återsåg jag hennes dotter.
Jag hade verkligen
om också blott i förbigående
egnat henne en tanke då och då, och efter underrättelsen om modrens död, undrat öfver huru denna
svaga och osjälfständiga varelse kunde slå sig
fram i lifvet, beröfvad de moderliga vingarnas huld
och skydd.
Första aftonen jag sedermera åter en gång
besökte Oitbacka, var där många gäster församlade,
de flesta bekanta för mig, men också en del okända
namn susade förbi mitt öra under det glada sorlet
kring kvällsvardsbordet. Uppe vid bordsändan hos
gamla onkel satt ett litet åldrigt fruntimmer med
silfverhvitt hår, slätt tillbakastruket under en enkel
svart spetsmössa. Hennes ansikte var blekt och
vissnadt, men kring den infallna munnen låg ett
vänligt leende och de blå ögonen blickade vaket
omkring sig. Jag hörde henne deltaga i ett intressant samtal med grannen tili höger, aftonens heders-
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gäst, en celeber ung professor och alla tycktes
egna hennes ord mycken uppmärksamhet.
Då vi efter sup£n gingo in i salongen, bjöd
onkel henne armen och ledde henne tili den trefligaste platsen i rummet, ett bekvämt soffhörn, där
sällskapet snart nog alla samlades omkring henne,
så att den gamla damen sålunda obestridt utgjorde
medelpunkten i kretsen.
Men säg mig, hvem är hon egentligen?
hviskade jag tili en af kusinerna.
Hon ser så
söt ut i sin enkelhet, den kara gamla. Jag har bestämdt aldrig sett henne här förr?
kommer du inte mera ihåg
Kusinen smålog:
„mammas flicka"
sade han.
jag kunde inte få fram mer än
Hon?
detta enda ord. Det var ju alldeles omöjligt; och
med ens steg hela den smått löjeväckande gestalten
af lilla Klara från fordom, fram för min inre syn.
Nej nej!
utbrast jag
hon som alltid
gjorde sig så ungdomlig! Minns du inte de fladdrande lockarna och hennes brokiga musslinsklädningar?
Åhja, men det är ju länge sedän dess.
I alla fall kan en människa omöjligt undergå
Tänk
en sadan total metamorfos
vidhöll jag.
på hennes barnsligt pjåskiga vasen, den ungdomliga
roll hon ständigt spelade och så hennes fåfänga
det var ju den mest osjälfständiga
vid pianot;
karaktär alltigenom.
Skenet bedrager, heter det ju;
Kusinen log.
det var kärleken som gjorde henne tili hvad hon
då tycktes för oss unga. Se på henne nu, där hon
3
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sitter ärad och älskad af alla, och hvarför? Därför
att inom detta vissnade omhölje bor en ren och ädel
själ som få och ett hjärta af guld. Hon gifver sig
helt för den hon älskar och därför är hon stor i
ali sin litenhet. Unga människor äro nastan alltid
tanklösa och dessutom dåliga psykologer, tack väre
deras naturliga brist på lifserfarenhet. Det har fallit
som fjäll från minä ögon i fråga om tant Klara.
Ser du, att hon då ville synas yngre än hon
var, kom sig blott däraf, att hon önskade hos den
älskade modren bevara illusionen af att icke åldras.
Det var för modrens skull hon krusade sinä lockar
och klädde sig ljust såsom vore hon blott sjutton
år. För att smeka den moderliga fåfängan uppträdde hon som musikdilettant och sångerska, fullt
medveten om det klander och den misstydning hon
därmed utsatte sig för; och för hennes skull åt
hon sig ej ens mätt vid måltiderna, och försakade
alla ungdomens nöjen, tili och med vistelsen i det
fria. Och alit detta gjorde hon med leende min,
så gladt och villigt, att den gamla aldrig anade
hvilket offer dottren hembar henne. Den stora uppoffrande kärlek som bodde i detta ödmjuka hjärta,
gjorde alit sådant lätt för „mammas flicka." Ligger
det icke något outsägligt rörande hari?
Jag nickade instämmande.
Sadan var hon och sadan är hon än i dag
tillade han. Med varma böner om förlåtelse och
många kyssar på hennes kara händer har jag också
sökt att plåna ut min ungdoms skuld mot henne.
Jag såg ännu engång, nu med ett nytt och
djupt intresse, bort tili tant Klara! Som en vision
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smog „mammas

flicka" tyst förbi mig och försvann
för alltid i glömskans sjö, men borta i det mjuka
soffhörnet satt en gammal gumma med silfverhår
i enkel svart dräkt och log så mildt med den eviga

ungdomens oförgängliga glans i sinä kärleksfulla
ögon.

ur

norpanViks

krönika.

I KAP.
Egendomen var vackert belägen vid en djupt
inskuren vik i den sedän sekler odlade, bördiga
trakten och hade i mansåldrar tillhört herremän. Ja,
man hade tili och med af funna stensättningar på
en af ängsmark omgifven kulle slutit tili att här
fordomtida stått en borg och platsens häfdvunna
namn „borgbacken" talade äfven härför, ehuru öfriga
traditioner längesedan voro utdöda.
Då herr Hultenberg köpte gården låg den i
vanhäfd, orsakad af de närmast föregående ägarnes
dåliga affärer, men den nye husbonden satte inom
kort allting åter i skick och detta, ehuru han under
ett långt verksamt lif förut aldrig sysslat med landtbruk.
Han var hvad man kallar en „själfgjord" man,
som från yttersta fattigdom arbetat sig upp tili en
aktad ställning i samhället såsom en redbar och solid
köpman.
På äldre dagar begynte han emellertid ledsna
vid det rörliga stadslifvet, och sedän han under
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moget betänkande länge sett sig om

efter någon
passande egendom, nedlade han slutligen en del af
sitt förvärfvade kapital i Nordanvik, som för tillfället af ofvannämnda orsak råkade stå tili salu för
ett någorlunda moderat pris.
Här utvecklade han nu ali sin energi för att
bringa stället i ordning, och det så mycket intensivare, som han trots sinä sextio år ännu ägde fullkomligt obrutna både kropps- och själskrafter.
Landtmännen i omnejden som tili en början
med en viss öfverlägsenhet betraktade stadsbons
försök i jordbruksekonomi, fingo snart nog en annan
uppfattning om hans förmåga i äfven detta afseende,
och det var med stigande aktning de sågo den lilla
magra, lifliga mannen göra sin rond kring åker och
äng, skog och gärde, medan hvarje arbetare på
gården inom kort hade klart för sig att intet slarf,
ej ens minsta försummelse, undgick dessa kloka alit
uppmärksammande grå ögon.
Hultenbergs hustru var död sedän många år,
och såsom husets värdinna fungerade en äldre halfsyster tili henne, i allting den mest afgjorda kontrast
tili den aflidna. Lika stilla, själfull och ideelt anlagd
som den bortgångna ännu kvarstod i de efterlefvandes minne, lika liflig och realistisk var fröken
Edla Vestfält, och hennes sympatier och motvilja voro
lika starka, väre sig det rörde ting eller personer.
Då hennes svåger först väckte frågan om en flyttning tili landet blef moster Edla alldeles desperat.
Lämna staden, där hon var född och hade lefvat
hela sin bästa tid; nej, det kunde icke komma i
fråga.
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Ville Knut nödvändigt åstad, så gärna för henne,
hon kunde godt stanna kvar och sätta upp hushåll
för systersonen Alvar, som ju ännu hade åtskilliga
år af universitetsstudier för sig.
Svågern lät henne prata och förifra sig så mycket
hon ville, han hade för vana att aldrig motsäga
människor vid första utbrottet. Men när unge Alvar
kom tili och fritt förklarade fadrens förslag öfverenstämma med hans käraste önskningar, blef hon
helt och hållet slagen. Hvad den kara gossen ville
hade ända från hans spädaste barndomsår värit
hennes lag och rättesnöre.
Alvar Hultenberg var enda sonen och yngsta
barnet i familjen. Hans tvänne systrar voro mycket
äldre och förrän han ännu nått sitt tolfte år, voro
hvardera redan gifta och borta från hemmet. Moster
Edla hade således hunnit egna ali sin tid och alla
sinä omsorger åt den dyrkade systersonen och denna
ömma hängifvenhet, som lätt skulle kunnat blifva
tili skada för en annan karaktär, hade hos honom
endast ledt tili en viss vekhet i lynnet och fysisk
ömtålighet för hvardagslifvets mötande obehag.
Äfven fadren, som af döttrarna fordrat absolut
lydnad för sin vilja, förblef oftast en passiv åskådare
tili svägerskans ifriga bemödanden att af Alvar göra
en egenkär och bortskämd pojke; ty fastän han
ej ens för sig själf skulle erkändt det, hyste han en
innerligare kärlek för denne sistfödde än för de
öfriga barnen, kanske därför att sonen alltid så
lefvande påminte honom om hans praktiska arbetslifs enda vackra dröm, den döda makan.
Alvar ingaf också redan från barndomen de bästa
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förhoppningar och dessa blefvo ej svikna, ehuru det
med åren alit tydligare framgick huru olika far och
son.i grunden voro. Ja, man kunde knappast se
större kontraster än dessa två.
Fadren liten och torr med snabba kantiga rörelser, fast och resolut tili karaktären, klok och reserverad i hela sitt vasen och ända ut i fingerspetsarna
en skicklig affärsman, men alltid i något påminnande
om mannen af folket och hans torftiga förtid. Sonen
lång och smärt, med ett vackert formadt hufvud och
öppna manliga drag med ett fint, vekt uttryck, vittnande om en varm själ och ett känsligt hjärta. Att
tanka sig honom inbegripen i handel och vandel
och klyftiga affärsspekulationer skulle förefallit omöjligt. Snarare kunde han tyckas påminna om en
ung skald, en idealistisk drömmare, och i hans finkänsliga vasen och behagliga umgängessätt spårades alltid den väluppfostrade gentlemannen.
Trotts' dessa olikheter rådde där städse den
bästa förståelse mellan far och son och sedän gamle
Hultenberg slagit sig ned på Nordanvik, tillbragte
den unge studenten ali sin lediga tid därute. Han
hade aldrig värit särskildt fästad vid stadslifvet,
tvärtom hade det alltid värit hans skönaste dröm
att engång få bo och bygga på landet och att där
lefva sig in i naturens och folkets lif. Därför var
för honom också nu det nya hemmet såsom ett förverkligande af allaj hans barndoms och ungdoms
förhoppningar i sådant afseende. Största delen af
ferierna ströfvade han omkring i skog och mark.
Hvarje träd, hvarje sten på gårdens område blef
honom en kär bekant och ju längre han dröjde
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därute, desto mera fängslades han af naturens tysta
trollmakt och lärde sig älska särskildt den lilla flik
af fosterlandet, han i en framtid skulle rå öfver som
sin egen.
Moster Edla kunde aldrig fatta hans smak för
detta „kringdrifvande" som hon kallade hans långa
vandringar, själf tyckte hon att en enda promenad
i sommarvärmen tili det näraliggande badhuset var
en riktig Romresa, och utsikten från den öfverskuggade
verandan tillfredsställde alit hennes behof af naturskönhet.
Men Hultenberg senior skonade sonen för både
undran och frågor. Kanske anade han instinktivt att
innerst i denna ynglingasjäl fanns en värld tili hvilken han själf aldrig ägt nyckeln, en värld af skönhet och harmoni och fagra drömmar, dit sorlet af
det yttre lifvets verkligheter nådde fram endast som
bruset af vågornas slag mot en fjärran strand.
Å andra sidan märkte han, att om detta modersty med honom själf hade det ju ingenting
arf
gemensamt
ägde djupa rötter hos sonen, fanns
där likväl hos honom många af fadrens karaktärsdrag, grundlighet, plikttrohet och redlighet
en god
grundval att bygga på, som ingaf fadren full trygghet vid tanken på framtiden.
Uthållig och vetgirig som Alvar värit i sinä
studier, blef han det äfven i fråga om jordbruket
som fadren påyrkade att han skulle lära både teoretiskt och praktiskt.
Du kommer att öfvertaga gården efter mig
han
antingen vid min död, eller om jag
sade
tidigare tröttnar på dess skötsel, och då är det ju
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bra, att du äger nödig inblick i alla landtbrukets
mysterier. Husbondens öga behöfves öfverallt om
någon verklig ordning skall råda.
Tillföljd af denna fadrens önskan afslutade
Alvar äfven tidigare än han från början tänkt sig,
sinä universitets studier och egnade sig nu med
största samvetsgranhet åt sitt nya studium, tili en
början i hemlandet, men senare äfven vid utländska
jordbruksskolor, för att grundligt sätta sig in uti
alit hvad han framdeles såsom egendomsinnehafvare
kunde behöfva ha kunskap om.
Gamle Hultenberg var öfver måttan belåten
med sonens nit och uttalade det äfven; men Alvar
blott log och förklarade, att ehuru detta erkännande
gladde honom, skulle fadrens driftighet och omtanke
alltid vara honom ett lärorikt föredöme och hoppades han att fadren, om än kroppskrafterna i en
framtid skulle svika, dock ville med sin rika erfarenhet stå honom bi och leda honom.
Den gamle vände härvid bort hufvudet och det
glimmade någonting fuktigt under de sänkta ögonlocken. Han hade alltid värit en handlingens man,
aldrig någon talare och blef särskildt än fåordigare
när djupa och mäktiga känslor rörde sig inom
honom. Så äfven i denna stund.
Under sitt af brådskande arbete och trägen id
fyllda lif, hade han säilän tyckt sig hafva tid för
någonting utöfver sin affärsverksamhet. Det ideellas
mark var ett för honom okändt område och de
religiösa föreställningama likaså. Någon gudsförnekare var han väl ej, eller belackare af det heligaste,
men en jägtande arbetare på lifvets marknadstorg,
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där evighetskrafvet upphört att finnas tili. Och
dock, när han om aftonen efter samtalet med sonen
dragit sig tillbaka tili sitt eget rum, satt han där
länge vid fönstret med hufvudet sänkt och händerna
korslagda, en ovanlig ställning för den intill sin
ålders dagar ständigt verksamme mannen, för hvilken dagen alltid värit arbete och natten den behöfliga hvilotiden för nasta morgons nya värf.
Det var som skulle i denna stund hela hans
framfarna lif dragit förbi honom som bilder i ett
panorama, alit ifrån den dag, då den lille landstrykaren gömt sin första själfförtjänta slant innanför
den slitna tröjan med det tysta löftet att snart föröka den vunna skatten, och intill närvarande stund,
då den långa arbetsdagen var så godt som slutad,
och det med det mest tillfredsställande resultat, ett
aktadt namn och en god bärgning att lämna i arf
åt sinä efterkommande. Ja, detta mången gång
hårda lif, hade dock skänkt honom mycket godt,
och det bästa han ägde kvar var sonen, han som
skulle fortsätta arbetet när fadrens hand domnade.
Öfver de grofva, kantiga dragen kom där plötsligt ett blidt, nastan vackert uttryck.
Jag trodde att alit i denna värld, alit verk,
ali framgång berodde på människans egen kraft
sade han halfhögt för sig själf;
men när jag nu
ser tillbaka på mitt förflutna lif, vet jag att jag ofta
skulle sviktat, blicken fördunklats och handen sjunkit, om icke en högre makt ledt min gång genom
världen. Mycket godt har jag mottagit utan egen
förtjänst, jag tackar Dig Gud därför och böjer mig
i ödmjukhet inför Dig.
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Det sänkta hufvudet sjönk ner på de knäppta
händerna och så satt han där hela den långa, tysta
natten, satt där ännu när morgonen grydde och
gården vaknade tili dagens lif, det lif som för den
gamle husbonden hade upphört att finnas tili.

II KAP.
Nordanvik var en vacker egendom. Ingen som
såg de välodlade, bördiga fälten, de
snygga ekonomiebyggnaderna och det nyuppförda
karaktärshuset, hvars hvita fasad lyste fram ur den
omgifvande grönskan, kunde undgå att skänka det
sin beundran, och måhända om den resande själf
Lycklig han
var jordbrukare, en afundsam tanke:
som äger denna sköna fläck af jorden.
Så tyckte äfven Alvar Hultenberg när han vid
fadrens oväntade frånfälle öfvertog gården.
Stället hade ju från första början gjort ett
gynsamt intryck på honom och detta intryck hade
senare blott alltmera fördjupats. Ju längre han här
hade sitt hem, ju innerligare fäste sig hans hjärta
vid stället och det var med friskt mod och ungdomlig dådkraft han tog itu med förvaltningen af
detta fädernearf. Gården hade en stor arbetspersonal både af jordtorpare, statkarlar och tjänare.
De flesta af de förstnämnda voro födda och vuxna
på stället och torpen hade sedän gammalt gått från
far tili son i flera led.
i förbifarten
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Detta tilltalade särskildt den unge husbonden.
Ett äkta patriarkaliskt förhållande mellan gårdsägaren och hans underhafvande, var den ideal föreställning som alltid uppfyllt hans sinne då han drömde
sinä vackra ungdomsdrömmar om ett idylliskt
landtlif.
Mellan fadren och gårdens folk hade förhållandet af helt naturliga skäl aldrig blifvit rätt förtroligt. Själf utgången ur folkets led, hade han bibehållit deras nedärfda misstro äfven mot sinä likar,
dessutom var „gamle patron" ordkarg och något
sträf i sättet, samt sträng mot andra såsom mot sig
själf. Det föll honom aldrig in att hälsa på i stugorna och kom en hjälpsökande tili honom, biföll
han dennes framställda begäran snarare af plikt
än af medkänsla. Han hade själf fått kampa
sig fram i lifvet utan andras bistånd och hade
därför hårdnat tili sinnet. Hans känslolif rörde sig
aldrig kring det allmänna. „Åt hvar och en rätt"
var hans valspråk, och det var ju öfverhufvud
vackert nog.
Alvar däremot, som från barndomen omgifvits
af kärlek och hvars lif förflutit i rikedomens sköte,
mötte med öppen blick och öppet hjärta sinä medmänniskor både i deras fröjd och deras sorg, och
särskildt gällde detta i fråga om de mindre lyckligt
lottade i samhället.
Redan då han tillbragte sin första ferie på
Nordanvik, gjorde han icke blott bekantskap med
naturen utan äfven med människorna där. Det fanns
ej en stuga som han icke skulle besökt för att se
och lära kanna huru folket lefde därinne. Han hade
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reda på hvarje gummas ko och kalf, huru mycket
potatistäppan gaf i skörd och huru gammelfar odlade
sitt tobak, och genom denna kunskap var han också
i stånd att enkelt och förtroligt samtala med de
underlydande.
När han nu själf blef husbonde på stället,
klappade hans bröst af tusen varma känslor för
alla dessa som ödet så att säga gifvit honom i hand,
och hans uppfattning af en egendomsinnehafvares
ställning var djupt allvarlig.
Husbonden skulle
så tänkte han sig det
vara som en faderlig vän för sinä underhafvande,
en vän, tili hvilken de med full tillit kunde komma
för att begära råd och hjälp i brydsamma fall, säkra
om att alltid hos honom finna ett välvilligt och
uppmärksamt öra, en god vilja att gå deras önskningar
tili mötes. Vid ett sådant förhållande skulle folket
också å sin sida villigt uppfylla sinä skyldigheter
och af uppriktigt hjärta dela sin husbondes intressen.
På honom själf berodde naturligtvis i främsta hand
huruvida detta lyckliga förhållande, sådant han tänkt
sig det, skulle blifva värklighet, och Alvar tog äfven
villigt på sig detta ansvar samt tvekade ej att därvid
ställa de största fordringarna på sig själf förrän han
begärde något af sin omgifning, detta i full öfverensstämmelse med sin ideelt anlagda och ovanligt
osjälfviska natur. Det tycktes honom en glädje att
nu få bringa alla sinä så vackra teorier i värkställighet.
Alvar är en svärmare
sade moster Edla
han
hjärtat
men
har
på rätta stället!
ofta;
och därvid hände det att hon strök en tår ur ögon-
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vrån, innan hennes feta hvita händer återtogo den

kara stickstrumpan. Den gamla fröken var en ytterst
godmodig och flegmatisk person, hvars största förnöjelse var att sitta vid matsalsfönstret och därifrån
så långt hon kunde, följa systersonens görande och
låtande. Alla hennes intressen koncentrerades kring
honom och endast för hans skull försonade
hon sig med att vistas på landet, där hon aldrig
fann sig fullt hemmastadd. Det var för ensligt,
man såg för litet folk och besök af grannar hörde
tili sällsyntheterna; dessutom hade hon själf under
de senare åren genom en skada i sin fot blifvit
alltmera orörlig. Hon var uttröttad på hushåll och
tjänare, det fick Alvar höra ofta nog.
Glädtigt försökte han då att skämta bort mosterns
misshumör, och alla lediga stunder han kunde disponera öfver skänkte han henne, men de voro sanningsenligt inte många. De nya plikterna togs af honom så
samvetsgrannt som möjligt och därutöfveregnade han
sig äfven åt komunens angelägenheter. Han tog det
som en skyldighet att bevista hvarje socknestämma
och kastade sig med ungdomlig energi in i förhandlingarna, omedveten om att såväl en del bönder,
som åtskilliga konservativa herremän, med mer och
mindre sneda blickar sågo honom i sin krets. Han
var dem i alla afseenden för ny.
När Hultenbergs först flyttade tili landet hade
Alvar ofta med förtjusning framhållit traktens förmögna utseende, huru idylliskt människoboningarna
togo sig ut i den rika grönskan, tili och med minsta
torp var rödmåladt med hvita fönsterkarmar och
hvar sin lilla trädgårdstäppa utanför.
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Ja, det kunde ju nog vara bra
gamle Hultenberg nickade betänksamt
men en karg natur
ger sinnet mera energi och motståndskraft.
ljöd sonens svar.
Om den ej förslöar
Invändningen blef obeaktad eller rättare obesvarad. Fadren tänkte tyst på den ödsliga kustbygd där han vuxit upp och där man i kampen
för tillvaron måste strida lika hårdt med den stenbundna marken som med det vredgade hafvet. Det
gällde här att aldrig skona kroppen, aldrig tröttna,
aldrig slappas, ty då stod den oblidkeliga nöden
genast på tröskeln. Men så var det också denna
sega outtröttliga kamp som ingjutit hos gossen den
uthållighet och flit, den järnhårda viljekraft, som
längre fram förde honom tili bärgning och oberoende. Det var annat virke i hans hembygdsfolk och han kände att han ej förstod människorna
på den ort där han på äldre dagar hamnat. Men
Alvar! Han var ej född tili kamp och nöd fadren
såg på sonens unga ansikte med de drömmande
han
ögonen och det veka draget kring munnen
passade väl tili den nya vackra omgifningen.
Här i den frodiga, välodlade nejden där alit andades
trefnad och landtlig fröjd, skulle hans glada öppna
natur utveckla alla sinä rika möjligheter och en dag
skulle Alvar, älskad af sinä underlydande, intaga
en aktad plats bland socknens ledande män. Så
planerade den gamle realisten och byggde för engång i sitt lif lika sköna luftslott som någonsin
Alvar själf. Där han, tvärviggen, knapt nog vunnit
en fotsbredd, där skulle sonen med ungdomens alltbesegrande makt eröfra ett helt rike.
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Kanske tänkte Alvar själf minst

lika djärft. Med

ali den djupa aktning och det förtroende han hyste
för sin fars praktiska förstånd, och ehuru han aldrig
tillåtit sig ens en anmärkning, eller ett uttryck af
ogillande i fråga om fadrens tillgöranden, fanns där
i dem mycket som stod i skarp motsats tili hans
eget uppfattningssätt. Och när han nu ägde full
handlingsfrihet var det ju naturligt att han följde
sin egen tankegång, något som han säkert äfven
skulle gjort, om han från början värit nog klarsynt
att se det motstånd hans modärna ideer helt följdriktigt måste väcka hos omgifningen. „Svärmare"
kallade moster Edla honom och samma benämning
gifva lätt de förståndiga och värdskloka som tryggt
vandra i konservatismens bekväma hjulspår, åt enhvar som ung och varmblodig ifrar för världens
framåtskridande i en eller annan riktning. Särskildt
var församlingens gamle prost en motståndare tili
alit nytt och opröfvadt och därtill något ensidig i
kyrkligthänseendejkapellanens åsikter gingo i samma
riktning, och sålunda hade den unge godsägaren
föga förståelse att vänta af socknens prästerskap.
Så mycket större medhåll hade han hos folkskolläraren på orten, en ung man af hans egen ålder,
som utgången från folket, genom rika förståndsgåfvor och en sällspord energi kämpät sig igenom
studieåren i skola och seminarium, för att senare
hängifvet egna sig åt folkupplysningens ädla värf.
Varm för sitt kali och med en oafvislig öfvertygelse om bildningens förmåga att uvveckla människorna i snart sagdt alla riktningar, omfattade
han alla nya ideer som tycktes honom tjäna det
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stora mål hvartill han syftade, och hvarje motstånd
orsakadt af fördomar och konservatism endast
eggade honom tili större ifver för hvad han ansåg
rätt. Kanske var det främst sympati i detta hän-

seende som närmade folkskolläraren Halling och
den unge godsägaren tili hvarandra, men äfven
Alvars personliga intresse för folkskolan gjorde
sitt tili. Ofta tittade han in där under timmarna
och följde med någon lektion, särskildt geografi
eller naturlära, eller kom han då barnen under
fristunderna tumlade om på lekplatsen. Det hände
därvid ej säilän att han själf deltog i munterheten
och lärde pojkarna något nytt grepp vid deras lekar.
I Hallings privatrum bakom skolsalen, togs
sedermera af dessa båda äfven initiativet tili bildandet af en ungdomsförening i socknen och här
beslöts likaledes gemensam energisk kamp mot
alkoholmissbruket på orten.
Om vi blott skulle få tili stånd någon förening där de unga kunde tillfredställa sin böjelse
för nöjen utan att behöfva anlita knutdanser och
menade
dryckesgillen, vore redan mycket vunnet
Alvar.

Halling omfattade genast saken med lifligaste
intresse.
Vi kunna exempelvis halla föredrag i allmännyttiga ämnen, söka få tili stånd en sångkör, då och
då någon att deklamera och berätta bygdemålshistorier, med mera dylikt, som skulle skänka mötena
omväxling och intresse
fortsatte godsägaren.
Och kommer därvid en eller annan af
folket själft att på något sätt få medverka, tror
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tiljag saken skulle väcka än större anklang
lade Halling.
Naturligtvis. Låt oss blott med ali kraft
gripa verket an; ty raskt börjadt är tili hälften
fullgjordt.
Det är det visst; men att vara planer skola
vinna något odeladt bifall här i trakten få vi nog
inte inbilla oss
Både gubbar
skämtade Halling.
att
beskärma
öfver sadan
sig
gummor
och
komma
„nymodighet" och herrar präster få vi också emot oss.
Tror ni det verkligen? Det vore ledsamt,
förstås. Vara afsikter äro ju de bästa, och handia
vi alltid öppet och ärligt och äro uthålliga, hoppas
jag dock vi tili slutet få alla rättälskande människor
på vår sida.
Halling svarade endast med ett eftertryckligt
„hm". Han kände böndernas gamla fördomar mot
allting nytt och var dessutom ej så sangvinisk som
den andre. Nasta minut höjde han dock nastan
trotsigt sitt hufvud och de små ögonen glimmade
af tillförsikt och stridslust.
Strid är lif
sade han efter en stunds
men stillastående innebär föruttnelse
tystnad
och död.
Ja, strid med blanka vapen och öppet visir
svarade godsägaren med sitt vackra, ljusa leende.

—■
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111 KAP.
Socknen inom hvilken Nordanvik låg, var
såsom redan nämndt bördig och folkrik. Där fanns
stora välbyggda bondgårdar, äfvensom några herregods, och de flesta församlingsbor befunno sig i
hvad man kunde kalla goda omständigheter. Här
förekom säilän något nödår och för kommunens
fattiga var i allmänhet sörjdt med klokhet och omtanke. Kanske att på grund häraf en främling
lätt kunde tycka sig förmärka en viss anstrykning af
dryghet och själfförnöjelse i folkets hela åskådningssätt. Man tyckte sig hafva allting så väl stäldt att
några reformer hvarken behöfdes eller efterlängtades.
En initiativets man som Alvar Hultenberg kunde
här vänta föga sympati. Också dröjde det ej länge
förrän han efter diverse små skärmytslingar började
få en viss aning därom, så litet han i allmänhet var
fallen för misstroende mot sinä medmänniskor.
Att stämningen ej var gynnsam mot Nordanviks
nya husbonde märktes nogsamt på den kallsinthet
och brist på tillmötesgående som äfven i umgängeslifvet kom honom tili del. Det var mest ledsamt
för fröken Vestfälts skull, som förargade sig öfver
de odrägliga människorna hvilka icke förstodo att
beundra Alvar eller se honom med hennes ögon;
dessutom saknade hon sällskap och besök af grannarna såsom afbrott i landtlifvets enslighet.
brukade Alvar
Det är synd om moster
minä
ibland säga.
tusen olika
För mig med
intressen och sysselsättningar viii dagen knappast
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hinna tili, men för dig blifva timmarna långa nog,
det kan jag så väl förstå. Tänk om du ännu skulle
vända om tili staden och där få dig ett litet trefligt
hem, närä gamla vänner och släktingar?
Och inte få se dig mer än på sin höjd ett
utbrast fröken Vestfält
par tre gånger om året
indignerad.
Nej, pass för det, Alvar; har jag det
ensligt här, så har jag i alla fall dig och det är ju
ändå det bästa af alit.
Alvar log och strök vänligt den gamlas mjuka

hvita hand.
med hushållet

Blott du inte skulle ha så mycket bråk
sade han.

Ja
svarade moster Edla betänksamt.
Jag har aldrig värit synnerligt road af husliga
bestyr ens i yngre dagar, och den här landsmatredningen med soppor och grötar och pylsekorf,
den förstår jag mig rakt inte på. Heirnna i staden
det var att lägga märke tili att fröken Vestfält
alltid sade „hemma" när hon talade om staden
hade vi ju gamla Henrika, som kunde alit och var
en riktig krona bland tjänarinnor, fastän hon omöjligt ville följa med hit ut och begrafva sig på landet,
som hon sade. Men Gud bevare mig från de här
landspigorna, okunniga, lata och lättsinniga, jag får
hufvudvärk af bara förargelse då jag tänker på dem.
Den gamla damen yttrade de sista orden med
värklig pathos och stickstrumpan blef i ifvern lagd
åt sidan.
Åh, vi skola hoppas på en snar förbättring,
moster lilla
tröstade systersonen. Låt blott vår
ungdomsförening utöfva sitt inflytande, så får du
nog se huru förändrade de unga flickorna bli.
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Ja, ja, så heter det nu för tiden; men
förena mig hit och förena mig dit, så säger jag
som jag alltid sagt, Gud förskone mig för bil-

dade pigor.
Alvar skrattade hjärtligt:
Det var då ändtligen
drastiskt och rätt på sak
sade han.
Du håller
således inte på folkupplysningen du, moster Edla?
Nej, absolut inte
sade den gamla hastigt.
Henrika tyckte också det var ett onödigt bråk och
att tjänarene endast blefvo sämre år efter år, trots
den där upplysningen. Mins du husan vi hade
sista året i staden?
Maiju Wirtanen, hon som var med i en
sångförening och föreföll så intelligent.
Ja, det var just felet på flickan. Intelligent!
moster Edla fnös ljudeligt
det viii jag lofva.
Tre aftnar i veckan skulle hon ha ledigt för att gå
på föreningsmöten och så var det dessutom extra
sångöfningar alit jämt. Nog visste Henrika och jag
af hennes intelligens alltid, vi som fingo göra
sysslorna för henne, hundrade gånger så visst
som en.
Nåja; men det skulle jag snarare kalla dålig
uppfostran och brist på pliktuppfyllelsekänsla
sade Alvar.
Ja, sannerligen jag vet hvad det var; men
när hon satt uppe halfva natten och läste och sedän
kom ut på morgonen och klagade öfver „migrän",
då tog jag bladet ur munnen och sade henne rent
ut, att för en husa som höll sig med så förnäm
sjukdom var luftombyte säkert det bästa och så
flyttade hon.
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Godsägaren smålog.
Nåh; men vår kökspersonal här på Nordanvik ser inte ut att vara nervös, eller huru?
Nej, så långt tyckes man ännu inte hunnit
på landet, men
Hvad för men?
Alvars fråga ljöd uppoch
moster
Edla
var glad åt att få prata
muntrande
han
Jag menar
när
engång hade tid att höra.
klagade hon.
att de inte hållas hemma här häller
Både köksan och Anna, däjans hjälpreda, vilja
ju ständigt roa sig. Anna har förstås en fästman
och hvarenda söndagskväll gå de på dans. Det är
hennes mor som håller soireerna.
Där ser man att ungdomslusten trots alit
måste söka sig någon utväg. Men vi skola sträfva
tili att bereda dem ädlare nöjen.
muttrade moster Edla
Nöjen
det ordet
riktigt
upplysningen.
är då
tidens lösen näst
Förr
i världen tänkte man aldrig på att „roa" folk och
då var människorna likväl både förnöjsammare och
dugligare. Det är en ond tid vi lefva i, inte hjälper
hvarken föreningar eller prästernas predikningar.

Och ändå håller gamle prosten så på!
Ja, det var ju den gamla tiden som alltid
var god
Lyckliga ni äldre som
smålog Alvar.
lefvat i den.

Nu log äfven moster Edla.
Ja, du tror
mig förstås inte, men sant är det i alla fall. Nu
ser jag att du blir orolig och längtar efter arbetet
därute, men först skall du få höra en nyhet. Vår
närmaste granne, gamla frun på Framnäs, dog i natt
af slag, knall och fall som man säger.
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Värkligen; hon hade ju äfven uppnått en
hög ålder, åttioåtta eller nittio år, jag minns icke
hvilketdera. Men kry såg hon ut förra vintern, den
enda gången jag sett henne, då jag personligen
framförde hälsningarna från Borgs.
Fröken Vestfält nickade.
Och vet du hvad folket dessutom pratade
om i morse?
Jo, att Framnäs är testamenen
guddotter
teradt åt
tili gamla frun. Jag tänkte
strax på fru Borg; du skall få se att det gäller
henne.

Möjligt

sade Alvar eftersinnande;

det

vore en lycklig omständighet för oss. Ett godt
grannskap är det enda som i mitt tycke fattas i

Nordanviks fullkomlighet.
Det beror på tycke och smak
menade
Nu får du gå.
moster Edla torrt.
Tack för lofvet, moster lilla.
Alvar log
är
kysste
och
henne på handen.
Det
skönt att
ibland hafva tid att sitta en stund i ro, såsom i dag.
Men vet du hvad jag ännu ville tillägga tili hvad
vi taiat om. Jo, att du borde taga dig någon hjälp
i hushållet. Jag menar en ung bildad flicka som
tillika kunde vara dig ett sällskap. Hvad säger du
om ett sådant förslag?
Att jag hällre väntar på sällskap tills du för
hem tili huset en ung värdinna, som kan taga vara
på alit, bättre än jag, och halla pigorna stången.
Jag är för gammal och för ovan husmor på landet.
Du måste gifta dig, Alvar.
Tycker du det, kara moster. Det har jag
verkligen inte själf kömmit att tanka på.
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Nå så gör det då härefter, min vän tillade den
gamla.
Det är ett vida bättre förslag än ditt.
Sedän systersonen aflägsnat sig satt fröken
Edla länge fördjupad i tankar på samma ämne. Hon
hade alls inga anlag tili att gräma sig öfver att en
dag sitta som detroniserad drottning och längtade
obeskrifligt att se ansvaret för det stora landthushållets vård öfverflyttad på andra, yngre skuldror.
Men härvid höjdes hennes bröst af en tung suck.
Hon tänkte på huru obeaktadt Alvar lätit hennes
ord i denna fråga gå sig förbi redan många gånger.
Att han äfven i dag glömt alltsamman så snart han
kömmit ur sikte för henne, därom var hon fullt
öfvertygad.
Denna gång misstog sig dock moster Edla. Medan den unge godsägaren ströfvade utåt fälten för att
åse höstplöjningen som just pågick, döko fröken
Vestfälts ord åter upp för hans tankar. Gifta sig.
Han stannade eftersinnande hvad de orden egentligen inneburo. Hvarför skulle han väl göra det?
De motiv moster Edla uppgifvit kunde icke för
honom gälla som något verkligt skäl. Om den kara
gamla tröttnade att vårda hemmet, kunde man ju
göra alvar af hans förslag och taga en ordentlig
och bra hushållsföreståndarinna. En man med Alvar
Hultenbergs lifsåskådning gifte sig icke rätt och slätt
för att skaffa en värdinna tili huset. Han hade verkligen aldrig själf riktigt tänkt sig in i giftermålsfrågan som fröken Edla alltid så gärna förde tili tals.
Lifvet hade alit från barndomsåren värit för
honom så skönt och rikt att han aldrig hunnit sakna
någonting. Den älskade modern, hon som stått för
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hans gossfantasi som förkroppsligandet af alit vackert,
rent och ädelt, hade med sin kärlek skapat åt hans
barndom en värld af poetisk fägring, hvars glans
ännu i ungdomen icke bleknat.
Och när hon dog och hans häftiga sorg öfver
hennes bortgång hotat att hårdt nog bryta hans
hälsa, hade moster, far och systrar uppbjudit ali sin
förmåga att genom ökad ömhet ersättä honom för-

lusten. Så hade Alvar ständigt omgifvits af alla
lyckans bästa gåfvor och de andliga resurser han
själf ägde, fyllde hans lif åter och åter med nya
fruktbringande intressen.
Han byggde vackra luftslott och uppgjorde
storslagna planer för framtiden, men aldrig intill
denna dag hade tanken på ett giftermål funnit rum
bland dem.

IV KAP.
Folkskollärar Halling och godsägar Hultenberg
promenerade fram och åter på uppkörsvägen tili
Nordanvik inbegripna i ett lifligt samtal. Den förre
såg upphettad och ifrig ut och Alvar hörde intresserad på honom.
Hade vi svårigheter att få vår ungdomsförening i gång, så tyckes det nastan som skulle nyktersade Halling.
hetsiden väcka än större motstånd
gubbarna
brumma öfver att vi
Jag antar
menade
missunna dem deras kara lilla „snaps"
Alvar.
Nygårds husbonden kastade redan vid
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sista stämman sneda blickar på mig, när jag
framställde om förbud mot ölförsäljning på gästgifveriet.
Åh, det vore nog inte farligt om vi blott
hade de erkända suparne emot oss.
Ni menar då också måttlighetsifrarna?
Ja, de äro visserligen vara segaste motståndare; men äfven verkliga absolutister ställa sig
afvisande mot vara planer.
Det där låter nastan som ren motsägelse
sade Hultenberg och såg frågande på den andre.
Kanske; men saken kan förklaras. Vår prost
tili exempel, är den nyktraste man jag känner; förtär aldrig annat än vatten och har ej en droppe
vin hemma ens för sjukdomsfall. Ni vet kanske
inte att han haft en ung son som gått förlorad
genom alkoholmissbruk. Däraf kommer hans afsky
för alit hvad starka drycker heter. Men tro emellertid icke att han ställer sig på vår sida i fråga
om nykterhetskampen. Nej, för ali del; inga löften,
inga föreningar, af sådant uppstår endast fariseism
och den ytterligaste egenrättfärdighet. En absolutist
som afgifvit nykterhetslöftet bygger sig af detta
löfte en stege tili himlen, men går istället på sidan
därom rakt ned i afgrunden.
Men det är ju absurdt!
Ja, så tyckes det; men nog är det mångens
bergfasta öfvertygelse. Jag talade med prosten
senaste lördag i fulla två timmar om vara nykterhetsplaner, och det var ogörligt att få honom tili
att se dem ur vår synpunkt, fastän jag citerade både
Petrus och Paulus och den vise Salomo själf.
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Det är ledsamt att han skall vara så konservativ; därmed skadar han mången god sak.
I alit hvad det religiösa angår är han förskräckligt ensidig
sade skolläraren.
Så äro
förresten alla af samma läroriktning. Om man inte
tänker alldeles lika med dem i religionsfrågor, så
är man på orätt väg. Jag känner för väl tili det
där, ty här finnes många likatänkande i socknen.
Sundskan tili exempel.
Alvar gjorde en grimas:
Sätt inte prosten
och den där skenheliga gumman i samma pian
protesterade han.
Det gör jag inte heller
försvarade sig
samma lära hylla de ändå, ehuru hvarHalling;
dera fattat den på sitt sätt.
Jag är inte teolog sade godsägaren skakande
Dogmer och lärosatser må de fromma
på hufvudet.
men
sedelagens
bud tycker jagäro så enkla
diskutera,
att ett barn borde kunna förstå dem. Är det inte
synd att dricka sig från vettet, frågas billigt?
Jo, det förstås.
Nåja, då måste det ju äfven vara rätt att
med ali kraft arbeta för nykterheten.
Det är klart; men teologerna ha i alla tider
förstått koristen att krångla bort den enklaste sak
svarade Halling leende.
När man försöker att handia rätt efter sitt
samvetes bud, tror jag det icke kan fordras mera
af oss
sade den unge godsägaren alvarligt.
„Åt hvar och en rätt" var min fars ordspråk,
jag ville därtill lägga „åt hvar och en så mycket
godt man förmår".
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Skolläraren såg upp tili den smärte mannen
vid sin sida. Hvilket vackert, tänkande uttryck det
låg öfver hans öppna panna och i den klara litet
svärmiska blicken, som tycktes se långt förbi det
närvarande mot någon fjärran hägring. Halling
erfor plötsligt en känsiä af beundran för honom,
men på samma gång något snarlikt medlidande.
Hvad måste icke en sadan natur komma att lida
tänkte han.
under slitningarna med världen
undersätsiga
upp
gestalt
höjde han
sin
Rätande
hufvudet med ett uttryck af trots, som modigt tycktes säga:
Hända hvad som hända viii, så skall
jag stå honom bi.
Nasta ögonblick slog godsägaren honom kraftigt på axeln:
Min vän, vi få icke misströsta om
folk icke strax kan sätta sig in i vår tankegång,
eller med sympati omfatta vara ideer
sade han.
Det gäller endast att klargöra dem på ett fogligt
sätt och framförallt att uthålligt stå fast vid den
rätta principen, icke sannt?
Halling hvisslade sakta men uttrycksfullt.
Hultenberg fortsatte:
Apropos! Huru står
det tili med vår ungdomsförening? Jag var förhindrad att öfvervara sista mötet.
Skollärarens ansikte klarnade upp.
De kara
unga
sade han
tili dem står hela mitt hopp.
instämde Alvar
de äro ju
Rätt så
också framtiden.

Ja, blott de få goda impulser och en vänlig, förståelsefull ledning. Jag kan inte säga huru
varm om hjärtat jag kände mig i söndags. Ungdomen hade infunnit sig ovanligt talrikt, och minä
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några inledningsord angående ungdomsföreningarnas mål och syfte tycktes af alla väl uppfattas.
Därefter upplästes stadgarna för de nyinvalda och
sedän följde sång. Enligt min tanke gick det riktigt bra.
Godt, det fägnar mig hjärtligt. Lyckligt
också att vi i er unga kollega, fröken Vik, har en så
god sångledarinna. Därigenom kunna vi alltid räkna
på sång som hufvudnummern på vårt program
och ingenting verkar mera förädlande och upplyftande på unga sinnen än gemensam sång. Jag
har så nyss själf gått med i studentleden vid såväl
glada som sorgliga tillfällen och genombäfvats af
just dessa samma känslor. Därför stå de äfven så
lefvande i mitt minne.
Åhja, studentsången har nog värit bra, men
den entusiasmen släckes alltför ofta i en fylld bål
sade Halling kyligt.
Alvar såg öfverraskad på honom.
Hvad nu?
Sedän lade han åter handen fast på den andres
skuldra.
Intet klasshat, min vän! Det är ett
hämmande band på de ädla sträfvanden åt hvilka
ni egnat ert lif. Det är vår tid förbehållet att söka
förena hvad gångna sekler åtskildt.
Halling vred sig en smula otåligt lös från det
Hvad generationer brutit kan
stadiga greppet.
sade han
icke alltid af generationer återgäldas
med rynkad panna.
Ni kan ha rätt
svarade Hultenberg alvarligt.
Men låt åtminstone oss som begynt
utjämningsarbetet, göra det utan bitterhet, med
kärlek och rättvisa.
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Jag viii tro att ni menar det ärligt

sade

Halling kort.
Framfortfor Alvar.
Nå, vidare då
ställde de unga själfva några förslag i söndags?
Jo, en yngling som besökt folkhögskolan
talade för nyttan af att öfva sig att referera en sak.
På det ena mötet skulle föreslås något diskussionsämne som sedän andrages på det nasta, hvarvid
enhvar äger att yttra sig i frågan.
Det var ett godt förslag som tål att tänkas
på. Och hvad menade flickoma därom?
De voro mest tystlåtna, nu som förut.
Endast Pehrsböle dottren, som gått i syskola i
staden, hoppades att det härnäst skulle läsas upp
några verser eller sådant. För min del tror jag
att små folkeliga teaterstycken med god tendens,
skulle befordra både nytta och nöje inom föreningen. Dessutom kunde man ju upplifva gamla lekar
och låta de unga svänga om ibland.
Äfven det; men nyttan främst, icke nöjet,

måste vara vårt hufvudsyfte.
Det förstås. Men ungdomen har dock äfven
kraf på förströelse, som måste tillgodoses såvida
man ej viii att den skall söka sig åter tili de gamla
skadliga nöjena.
Det ha vi äfven resonnerat om där hemma
sade Alvar.
Min kara moster har i det fallet
litet föråldrade åsikter. Hon påstår att folket var
bättre och pålitligare fordom när man inte sörjde så
mycket för hvarken deras bildning eller deras nöje.
Hallings små ögon tycktes gnistra.
Och
hvad voro väl tjänarne i den där beprisade gamla
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tiden.

Ej annat än slafdjur och trälar

utbrast

han.

Nu går ni tili öfverdrift. Tvärtom rådde då
mångenstädes ett vida vackrare och mera patriarkaliskt förhållande husbonde och underhafvande
emellan än i vara dagar. Huru ofta finner man

tili exempel numera en trotjänare som verkligen
gör skäl för namnet?
Kan väl vara; men ser ni, det ligger i tidsandan. Folket har vaknat upp. Från att ha värit ett
viljelöst barn håller det på att mogna tili en
själfständigt tänkande man. Och det är ju lyckligt, ty endast fria, upplysta medborgare kunna
blifva samhället tili nytta.
Därmed äro vi inne på den sociala frågan
med alla sinä tusende konflikter, denna fråga som det
kanske först skall blifva en aflägsen framtid förbehållet att lösa
sade godsägaren tankfullt.
Likväl tillkommer det hvarje rättsinnig människa, att i sin mån arbeta för närmandet af denna
lösning
menade skolläraren energiskt.
Ju
upplysning,
mera
ju närmare målet; framåt måste
vi, om det sedän skall gå genom eld.
Alvar såg uppmärksamt på honom;
Ni är i
sanning en handlingens man
sade han med
uppriktig beundran
och jag skattar mig lycklig,
att hafva er vid min sida på denna ort där ödet
anvisat mig min verksamhetskrets. Man behöfver
kanna ett varmt hjärta klappa sig tili mötes, en
stadig hand trycka vår, om något godt skall kunna
utföras, ty utan gemensamhet i sträfvandet, leder
det tili ringa eller intet resultat.

64

Hvilket bevisar nyttan af det förkättrade
skrattade Halling.
föreningsväsendet
Redan
den fordomtima vise visste att „ett tvåfaldt rep går
icke lätteligen sönder."
Nåväl! så vilja då vi två gladt taga upp
kampen mot gamla fördomar och lumpet småsinne
och försöka göra lifvet ljusare och människorna
lyckligare, åtminstone på denna lilla fläck af jorden
sade Alvar med värme.
Topp på det, se här min hand, jag är färdig tili striden.
Alltid strid
den andres drag fördystrades.
Måste det så vara? Kan det goda och
rätta icke gå fram på fridens väg?
Nej, svårligen
svarade skolläraren och
skakade sitt stora hufvud, som satt där så
stadigt på de breda skuldrorna.
Tror ni att
nya
grannar
Nordanviks
på Framnäs komma att
intressera sig för vara planer?
frågade han strax
därpå.
I viss mån åtminstone fru Borg
svarade
Alvar.
Hvad hennes man, min gamle studentkamrat beträffar, tror jag att han är något för flegmatisk för att verksamt ingripa i händelsernas
utveckling. Han har i åtskilliga år arbetat såsom
genom sin
tidningsman och njuter nu af att
oväntade
arf
hustrus
ha blifvit försatt i landtligt
lugn. Men kommer ni inte upp en stund?
Nej, jag hinner ej i dag; jag kom hit nu
endast för att få litet meddela mig med er.
Tack! det behöfde äfven jag, vi äro ju
Och de två männen
bundsförvandter.
större
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kontraster såg man säilän
räckte hvarandra
trohjärtadt handen tili redligt samarbete i striden för
människosläktets lyckliggörelse, denna strid som
haft sinä förkämpar under alla tidsåldrar, ända sedän
syndens förbannelse förmörkade jorden och dref de
fallna ur sällhetens paradis.

V KAP.
Att kunna sätta sig in i sinä underhafvandes
ställning och lefnadsförhållanden, var någonting som
Alvar Hultenberg ai ali sin förmåga eftersträfvade.
Han begagnade hvarje tillfälle som erbjöds tili samspråk med dem och fortfor att såsom förut söka
skaffa sig en noggrann kännedom om hvarje särskild individ inom Nordanviks område.
Några af ortens husbönder förargade sig däröfver och sade att han i onödan stack sin näsa
öfverallt, andra förlöjligade honom och hans filantropiska ideer och en och annan egendomsinnehafvare förklarade rent ut, att en sadan där utilist
skadade mera än han gagnade, åtminstone när det
gälde godsägarnes gemensamma intressen.
Så var Alvar tili exempel en af de första på
orten som med gårdens torpare och daglönare ingick
vänlig öfverenskommelse om förkortad arbetsdag.
Detta förslag hade visserligen redan någon tid dryftats af traktens jordbrukare, men en och annan
mera konservativ hade tillsvidare lyckats tillbaka5
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visa förverkligandet däraf, så billig än saken föreföll de
flesta. Den skulle sålunda egentligen icke väckt ogillande mot Hultenberg, om han ej utan att rådföra sig
med öfriga egendomsinnehafvare helt ensam tagit
initiativet därtill och raskt skridit tili utförandet.
Det låg i Alvars natur att aldrig uppskjuta
realiserandet af en tanke som syntes honom rättvis
och klar, men därvid handlade han också mången
gång ungdomligt obetänksamt. Så äfven i detta
fall. Den storm af klander denna hans som det
hette hänsynslösa och egenkära handling väckte,
öppnade för första gången den unge godsägarens
ögon för det ogillande sockneboarne ända från början hyst för alit hans görande och låtande.
Han insåg nu äfven att det värit rättare och
för honom själf vida klokare, att hafva gjort en
öfverenskommelse med samtliga husbönder förrän han
tänkte han med ungvände sig tili arbetarne, men
domens lätta mod och sitt goda samvetes vittnesbörd
hvad angick honom i det stora hela andras klander. När man visste sig handia rätt kunde man
också godt bära den bördan.
I sadan anda yttrade han sig äfven då han
kom i beröring med grannarna, och naturligtvis
dömdes han därför ännu strängare. En sadan där
öfversittare-gulnäbb ansåg sig förstås bättre och
klokare än åldrade gråhårsmän, sade man. Också
gamle prosten skakade på hufvudet och lät sig
undfalla något om ungdomens öfverklokhet som ej
viii låta leda sig af äldres erfarenhet. Orden voro
ej direkt menade åt Alvar, men kunde dock knappast tagas annorlunda än som någonting för honom
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personligt och ett längre samtal utspann sig med
anledning däraf dem emellan.
Man bör noga och moget öfverväga hvarje
nytt förslag förrän man sätter det i verket
menade
prosten Berggren.
Det hände ofta, att det nya
man ville införa inte var lika godt som det gamla,
häfdvunna. Ungdomen hade nu engång den tron,
att alit gammalt var förkastligt. Framförallt måste
man noga pröfva om verket var i enlighet med
Guds bud.
Det behöfver jag åtminstone icke betvifla i
sade
fråga om införandet af förkortad arbetsdag
Får dagsverkaren något större
godsägaren lugnt.
ledighet från kroppsarbetet, har han därigenom också
mera tid att egna åt sin själsliga utbildning.
Ja, det vore visserligen godt, men mången
använder sin fritid tili syndiga förlustelser som fördärfva både kropp och själ. Detta gällde särskildt
ungdomen. Prosten hade tili sin sorg erfarit att de
unga i bygden egnade sinä lediga stunder åt dans
och gillen. „Fåfäng gå lärer mycket ondt" är ett
ordspråk som alltid besannar sig liksom alit den
heliga skrifts ord.
Alvar ville ej direkt motsäga en så gammal
och aktningsvärd man som socknens själaherde, men
han kände med ledsnad att de ej förstodo hvarJag försöker att på mitt sätt utnyttja tiden
andra.
svarade han därför blott med sitt vackra leende.
Sommarens fägring låg utbredd öfver nejden.
Alvar kunde ej underlåta att beundra de gröna
fälten som vajade för vinden och njöt af doften från den
blommande rågen som fyllde luften vida omkring.
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När han kom hem voro alla fönstren öppnade
åt skuggsidan och alla markiser nedfällda mot solen.
På den svala verandan satt fröken Vestfält i en vid
morgonklädning fläktande sig med en japansk solfjäder, medan hon då och då smuttade på ett glas
isvatten som stod på ett litet bord invid hennes
bekväma gungstol.
hälsade hon.
Goddag, goddag Alvar
Är du inte alldeles förbi af värmen, du som färdats
där ute midt i solbaddet
flämtade den lilla korpulenta gumman.
Jag fruktar moster häruppe
Alvar smålog.
i svalkan är värre däran än jag
sade han.
Ja, du ser verkligen inte ens upphettad ut.
Det fläktar alltid en smula friskt ute på
svarade han.
fälten
För öfrigt har jag inte
strukit omkring i solbaddet som du förmodar, utan
gjort en liten åktur tili prästgården och min vackra
Arla flyger som en fågel, du vet.
Du kom alldeles lagom hem för att få dig
en kopp kaffe
sade moster Edla med en blick
mot serveringsbordet, där de blommiga kopparna
stodo prydligt ordnade mellan brödtallriken och
Eller kanske tycker du det är för
sockerskålen.
varmt?

Åh nej, inte alls; vet inte lilla moster att
kaffe har den dubbla egenskapen att varma i kylän
skrattade systersonen medan
och svalka i hettan
sig
serverade
ur
den
blanka kopparkannan.
han
annat,
Från ett tili
så kom här nyss en liten
vidtog fröken Vestfält.
biljett från Framnäs
Den ligger där på sybordet.
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Hvad kan Borgs vilja mig?
Alvar genomögnade hastigt de få raderna.
Det gäller en
middagsbjudning i dag
sade han därpå.
I denna fatala hetta
moster Edlas förvar
Alvar
muntert tillade:
skräckelse
så komisk att
moster,
dig,
kara
det blir på sin höjd
Lugna
blott tjugosju grader middagstiden.
Nej, nej, jag kommer inte med i dag
protesterade den gamla fröken. —• Jag uthärdar
verkligen inte att ens vara ordentligt klädd. Du får
sannerligen ursäkta mig hos Borgs, kara Alvar.
Gunnar skrifver just, att som de kanna din
motvilja att vara i rörelse så här i sommarvärmen
räkna de icke på ditt sällskap i dag
förklarade
är
systersonen lugnande.
Det
för resten ingen
bjudning,
gratulanter
stor
blott några
tili fru Almas
födelsedag. Dessutom kom hennes syster Karin i
går från staden för att tillbringa sinä ferier här.
Hon är ju lärarinna eller hur?
svarade Alvar.
Gunnar
Ja, i gymnastik
tyckes vara förtjust åt hennes ankomst.
Moster Edla nickade.
Borg förefaller att
beundra hela sin hustrus släkt. De gamla kammarrådets har han beskrifvit så vackert, att jag blef
riktigt rörd. Han kallade sinä svärföräldrar „Filemon
och Baucis" och sade att deras hem var ett riktigt
mönsterhus i alla afseenden. Nå, man kan nog
också se på Alma Borg att hon fått en utmärkt
uppfostran.
Det tror jag; dessutom är hon väl begåfvad
på hufvudets vägnar och tog en vacker studentexamen, berättade Gunnar en gång.
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Ja, men hennes praktiska förstånd beundrar
jag vida mera; de ha ju icke bott härute ett år
alla förhållanden som vore hon född och uppvuxen på landet. Det var tur för Borg att få en så förståndig
hustru.
Ja, Gunnar hör just inte tili de praktiskt
anlagda och jordbrukare blir han häller aldrig. Men
att lefva på literaturen är i vara dagar magert nog,
så ödet var honom mer än gunstigt då Framnäs
som en stekt sparf föll dem i skötet
sade Alvar
småleende.
Du var riktigt lycklig som fick så trefliga
grannar, kara Alvar, och fru Alma kan gifva dig
menade fröken Vestfält.
Det
många goda råd
en
som
ordning
är
håller
driftig människa
på både
hushåll, barn och pigor.
Hvilket sistnämnda säkert är hennes förnämsta dygd i dina ögon
inföll Alvar skälmskt.
Ja, visserligen; för min del skulle jag mången
gång vara frestad tili samma önskan som förra
majorskan „att ligga på min lit de parade och säga,
farväl o pigor"
suckade den gamla damen bekymrad.
Stackars lilla moster
systersonen satte
kopp
ifrån sig
nog måste man söka
sin tömda
ställa det bättre för dig på något sätt.
Jag har ju redan sagdt hvad jag önskar i
den vägen
svarade moster Edla klagande;
dig
skaffa
en bra hustru, så blir nog allting godt.
Ja, men det är inte sagt att alla göra ett lika
lyckligt vai som Gnnnar Borg.
ännu och likväl är Alma så inne i
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Nåja; men den där systern, kanske hon
liknar Alma? Tänk på minä ord och försumma
inte tillfället, det säger jag.
Systersonen smålog åt hennes ifver att få
honom gift.
Slå du bort alla bekymmer i den vägen
sade han.
Kommer tid så kommer råd. Nu måste
jag emellertid ännu göra ett slag utåt gärdet förrän
jag klär om mig tili middagen.
Han nickade ett vänligt farväl tili moster Edla
som i sin bekväma gungstol fortsatte att bygga
vackra luftslott för hans framtidslycka.
Tänk
det
skulle
bra
med
fröken
två
Stråhle;
passa
hvad
i
sade hon vid
systrar så närheten af hvarandra
sig själf. Vore hon lika präktig som fru Borg, kunde
man icke önska sig något bättre. Alvar skulle
naturligtvis hafva ett riktigt praktexemplar tili hustru,
det var afgjordt.
Hon grubblade hela dagen på dessa planer och
när systersonen om kvällen återvände från besöket
hos grannarna var hennes första fråga:
Och hvad
tyckte du om svägerskan?
Men Alvar som genast genomskådade den goda
gummans spekulationer på hans hjärta, satte hennes
nyfikenhet på ett svårt prof med att helt lugnt svara,
att han endast helt flyktigt gjort hennes bekantskap.
Det hade nämligen värit Hera gäster än han trodde
och vid middagen satt han hos värdinnan. Tili det
yttre liknade fröken Stråhle ganska mycket sin
syster, men det kunde moster Edla själf bättre
bedöma, ty de hade lofvat att komma tili Nordanvik
följande dag, som var en söndag.
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Fröken Vestfält ville ogärna tilistä att hon var
nyfiken, blott „en smula intresserad" hette det, att
få se ett nytt ansikte här i ensligheten. Men
söndagsmiddagen var knapt nog inmundigad, förrän
hon slog sig ned i gungstolen på verandan, därifrån
man mellan de gröna slingerväxterna kunde halla
god utkik öfver gården och vägen ända ned i alleen.
Ändtligen hördes rasslet af hjul mot sanden och de
väntade gästerna åkte upp tili trappan, i en liten
lätt korgvagn förespänd med en fet grå skymmel.
På baksätet i åkdonet sutto en herre och en
dam och framme vid tyglarna en annan dam med
en stor hvit halmhatt täckt af mörkröda vallmor på
sitt svarta hår. Det var fröken Karin Stråhle.
Välkomna, välkomna!
fru Borg hoppade lätt
Goddag lilla tant
ur vagnen och hennes man följde långsammare efter.
Goddag, fröken Vestfält; det synes väl att
jag har kjortelregemente på Framnäs
han smålog
godlynt och visade på svägerskan som just nu
lämnade ifrån sig tömmarna åt Alvar, för att låta
honom taga vård om hästen
men gärna för
mig. Jag betackar mig för alit besvär i denna
horribla värme.
Han skrattade så att tänderna
lyste, ett godmodigt högt skratt som förlänade det
rödhvita ansiktet med det blonda skägget och de
små kisande ögonen, någonting tryggt och jovialiskt.
Man skall aldrig förtaga sig här i världen,
då blir lifvet blott en börda, åtminstone om sommaren. Icke sannt, kara fröken?
instämde moster
Ja, det är alldeles riktigt
Jag säger också
Edla, nöjd åt att få medhåll.
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alltid tili Alvar: hvarför skall du bråka i onödan,
ingen tackar dig för det.
Den som ständigt håller kropp och själ i
verksamhet undgår emellertid att bli försoffad
inflikade här fröken Stråhle.
Det där skulle bestämdt vara en pik åt mig
skämtade svågern.
Karin tycker nämligen att
jag här på landet legat af mig alldeles ofantligt i
alla afseenden.
Nej; du har endast gymnastiserat alltför litet
sade non skrattande.
Tack vackert, och hvarför skulle jag väl
Jag har ju aldrig värit sportsman,
träna mig?
och för resten är jag ur täflingsåldern. Och när
Alma
Skyll inte på mig
afbröt hans hustru och
såg med sinä pigga, bruna ögon utmanande på
Jag skulle aldrig göra intrång på ditt
honom.
område om inte du själf
För ali del, sota du; jag är förtjust åt att
kunna skicka mitt andra jag i mitt ställe
det går
alldeles förträffligt.
Bekvämt är det åtminstone
sade Alvar,
nu
sällskapet
som
kom tillbaka tili
och stod vid
fröken Karins sida.
Det var en lycklig skickelse för vår goddagspilt här, att fru Alma är så genompraktisk och så
road af alit hvad jordbruksekonomin angår.
Alma går alltid bra i land med
System smålog.
hvad än hon företager sig
sade hon på sitt lugna sätt.
När man såg de två systrarna tillsamman, förvånades man öfver huru lika hvarandra de voro,

74

men en närmare granskning visade dock några särskiljande drag. Fru Borg var lifligare och något
ljusare och hennes röst hade en skarpare klang.
Fröken Karin åter, hade någonting lugnt och tryggt
i hela sitt vasen som ingaf förtroende och hennes
organ var lägre och mycket behaglig. När hon
talade var det med en viss eftertanke och man erfor
känslan af att hennes ord voro pålitliga och värda
att beaktas.
Fröken Vestfält granskade henne noga, och i
det hela utföll kritiken tili den unga damens förmån.
Hennes blick var visserligen mera klok än varm
och det låg ingenting mjukt eller vekt i hennes
sätt, men hon var verkligen en ganska vacker flicka,
med en präktig figur, godt hår och en frisk hy, som
tydde på sund fysik och god hälsa. Hon kunde
gärna få Alvar, om han blott fäste sig vid henne
det var slutresultatet af mosterns funderingar.
Systersonen såg emellertid fullkomligt lugn ut
och sysselsatte sig ej mera med fröken Karin än
det anstod värden gentemot en gäst som första
gången var på besök i huset. Som samtliga de tre
främmande voro språksamma och glada, var stämningen hela tiden mycket liflig. Fru Alma talade
om kor och höns och landtbruksgöromål med en
sakkunskap som bokstafligen slog moster Edla tili
marken. Alvar erhöll goda råd af hennes erfarenheter i mjölkhushållning och fjäderfäets skötsel, och
äfven angående trädgården hade hon ett och annat
att meddela. Hon studerade flitigt en massa böcker
i alla dessa ämnen,omsatte sedän teorierna i praktiken
och med sin klara, kloka uppfattning drog hon
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alltid det bästa och mest ekonomiska ur dem.
Gunnar Borg hade satt sig bredvid fröken Vestfält
och underhöll henne med berättelser om sinä tre
små flickor
hans favoritämne. Man hade tillåtit
honom att tända cigarren i damernas närvaro och
han såg ut som den personifierade belåtenheten.
Han fäste stort afseende vid sin hustrus yttranden
och sade ofta beundrande:
Det där kan Alvar
nog ha godt af att höra.
Jag tänker herr Hultenberg själf gjort liknande
erfarenheter i samma frågor
menade hans svägerska.
Men det kan kanske vara af intresse att
kollationera sinä upptäckter på olika otnråden.
Snarare kunde du, kara bror, draga honung ur visens
föredrag.
Borg höjde fingret med ett varnande „hör, hör"
som uppväckte allas munterhet, hvarefter han
Alma
vände sig tili Karin och sade högtidligt:
talar;
nog
mig
gäller
vet
tili hvem hon
ifråga om
tyvärr det gamla ordstäfvet „man bör aldrig spilla
krut på kråkor".
Fru Borg log och strök lätt med sin lilla, men
kraftiga hand öfver mannens runda stubbklippta och
redan något skalliga hufvud.
Du är bra som du
sade hon.
är, i mitt tycke
Tack för det, liten; andra föredraga dock
helt säkert „tidnings Lasse" och hans lustiga understreckare.

Mycket möjligt, men man orkar ju inte
skämta i oändlighet tili andras förnöjelse.
I synnerhet om ämnen tryta
svarade han
torrt.
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Ja, det är nog annat att sköta om den ärfda
genmälde fru Alma.
torfvan
Godsägaren knäppte hop sinä feta fräkniga
händer på den lilla gryende istermagen och såg
menlöst lycksalig upp tili henne, tills han som
vanligt fått skrattarne på sin sida. Gunnar Borg
hade
alltid värit rolighetsminister i sin krets.
Kvällen slutade vid tebordet på verandan. Borg
satt gärna länge och smuttade på sitt glas vid en
tänd cigarr. Fru Alma utlade sin köksas fel och
meriter för den lifligt intresserade moster Edla,
medan fröken Karin stigit upp från bordet och gått
bort tili verandans balustrad, där man mellan vildvinets rankor hade en förtjusande utsikt öfver vikens
spegellugna vatten belyst af den nedgående solens
gyllene strålar, och Alvar sällade sig snart tili henne.
Hvad här är vackert
sade hon.
Ja, det är också min favoritplats, i synnerhet
om sommarkvällarna
svarade han.
Hultenberg
ropade nu Borg från
Hör du
är det verkligen sannt att du tänker
tebordet;
slå dig på absolutism och inrätta en nykterhetsförening här i socknen?
Ja, skollärar Halling och jag ha redan uppgjort stadgarna.
Du milde himmel, det är då verkligen alvar
med frågan!
Naturligtvis; hvarje tänkande människa måste
ju egna ali sin energi åt en så nyttig sak som
nykterhetsarbetet.
Och du har hjärta att förneka socknens
manliga individer deras lilla „pärla," den enda

■—
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glädjestrimma i ett ofta tungt lif?

deklamerade

Borg.

Alvar smålog.
Ja, så hård är jag!
Således får man aldrig hädanefter en liten
tuting eller en sejdel öl i detta hedervärda hus
suckade den andre.
„Sträng mot sig själf, sträng
mot andra"
han hotade Alvar med teglaset.
Jag vet ej om man kan kalla det stränghet,
att neka sin nasta tömma giftbägaren. En far agar
ju också ett kärt barn för ett fel som kunde komma
att bereda det obehag i lifvet.
Jag har aldrig risat minä barn
sade Borg
högtidligt;
prisad väre nimien, att ett så svårt
Alla skrattade,
brott icke tynger mitt samvete.
men han fortforj att se mystisk ut.
Bevare oss
för den där filantropin
sade han skakande på hufvudet.
Räkna blott inte på mig som föreningsmedlem.
Nej, det har jag aldrig hoppats på. Roligt
emellertid att både du och din fru låtit inskrifva er
i vår ungdomsförening.
Det var helt och hållet Almas fel, „kvinnan
som du gaf mig" och så vidare.
Fru Borg log.
Han följde med på köpet
sade hon.
Men nu måste vi tanka på hemfärden, annars blir tant Edla uttröttad på vårt prat.
Godnatt herr Hultenberg, och tusen tack.
Skrif in mitt namn i er nykterhetsförening
när den kommer tili stånd
sade Karin vid afskeJag har redan länge tänkt på „det blå
det.
bandet."

Han såg gladt öfverraskad på henne.
Tack!
sade han hjärtligt;
detta oväntade del-
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tagande för en sak som låg honom varmt om hjärtat
gjorde honom godt, och han kände att han här fått
en bundsförvandt som såg ut att veta hvad hon ville.

VI KAP.
Bjällrorna klingade muntert i den klara vinterluften medan släden raskt ilade framåt på vägen
mellan folkskolan och Framnäs.
Fru Alma Borgs friska ansikte blickade täckt
iram ur ramen af den hvita pälskantade hufvan,
hvilken klädde henne alldeles särskildt väl. Hon
såg ut som en ung flicka. Lifligt som vanligt samtalade hon med Alvar Hultenberg som tidigare afhämtat henne tili julfesten i skolan, från hvilken
de nu voro på återfärd.
Jag är alldeles förtjust
sade hon
var
alltigenom
lyckad.
festen
så
Det var tili stor del er förtjänst
svarade
Alvar med en ridderlig bugning.
Tänk så mycken
möda ni haft att baka de många bullarna och de
roliga pepparkaksnissarna som väckte sadan fröjd.
Åh, det gick som en dans, det kan jag försäkra er.

Nåja; när man är så flink i vändningarna
som värdinnan på Framnäs, så
Jag tror ni föresatt er att smickra mig i
dag
log hon; men på den strålande blicken
och det tillfredsställda leendet kring den röda munnen syntes att hans yttrande behagade henne.

79

Barnen sågo så pigga och trefliga ut och
lekte så roliga lekar att jag verkligen ångrade att
icke Blenda och Wanda fingo följa med dit.
Ja, de skulle nog haft roligt; det är just
Hallings stora förtjänst att både i lek och alvar
förstå sinä elever; och att se honom omgifven af
skolbarnen gör mig alltid glad ända in i hjärtat.
Ingen annan än den som har naturliga anlag borde
någonsin egna sig åt lärarekallet. Halling älskar
barnen och därför förstår han dem också.
De äro ganska kunniga och uppmärksamma
anmärkte fru Borg lätt kritiserande.
på klassen
Disciplinen tyckes vara tadelfri. Som ni vet
intresserar jag mig varmt för folkskolan och skulle
troligen gått in vid seminarium om icke mitt giftermål kömmit i vägen. Jag hälsar ofta på därborta under timmarna.
Det är vänligt af er och uppmuntrande för

lärarepersonalen
sade hennes följeslagare.
Jag tror särskildt att lilla fröken Vik är mycket
tacksam för att ni tagit henne under edra vingars
skugga. Jag har alltid tyckt synd om dessa unga
flickor, ställda ensamma på en ansvarsfull post i
ofta fullkomligt främmande förhållanden.
Ja, den lilla stackarn är verkligen ännu i
många stycken ett barn. Jag har också bedt henne
komma tili Framnäs så ofta hon blott hinner och
lofvat henne hjälp och goda råd så mycket i min
svarade fru Borg med moderlig
förmåga står
öfverlägsenhet.

Se, huru bra Framnäs tar sig ut härifrån
afbröt Alvar och höll in hästen uppe på backkrönet,
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visande med pisken bort öfver fälten, där det ståtliga tvåvåningshuset med sin vackra frontespis i
det klara månskenet just nu framträdde mot barrskogens mörka fond.
Jag undrar hvarför Gunnar låtit tända lamporna i salongen och boudoiren. Selma är så ovan
och jag är ej så litet rädd om dem skall jag
säga. Herrar äro alltid så oeftertänksamma, ja,
förlåt!
hon vände sig mot Alvar med ett näpet
leende.

Några ögonblick därefter stannade släden framför
herrgårdens trappa.
Ni kommer naturligtvis in och dricker te
Jag står i stor tackmed oss bad värdinnan.
samhetsskuld tili er för denna trefliga åktur. Dessutom skulle Gunnar
Ja, här står han och svarar för sig själf för
omvexlings skull
ropade Borg muntert och skynhjälpa
att
sin hustru att stiga ur slädan.
dade fram för
ju
Det är
klart att Hultenberg kommer med
in. Jansson står redan där för att taga hand om

Arla.

Se så, marsch in med er nu i tamburen. Det
skarp vinter vi fått just på kväll-

är en fördömdt
kvisten.

Åh pytt
sade hans hustru och gick förbi
honom upp för trappan.
Jag tycker luften är härrlig
försäkrade
Alvar och drog ännu ett djupt andetag förrän han
följde värdens uppmaning.
Inifrån salen hördes glada utrop och barnjubel.
Åh, Karin! är du här, när kom du? Hvarför skref du icke förut
och så vidare.

81

Alvar stod med mössan i hand kvar vid dörren
och betraktade den täcka gruppen under taklampan
bildad af de två vackra systrarna och tre små ljuslockiga flickungar hvilka klängde sig fast vid mor
och moster under högljudd glädje och förtjusning.
Det var således därför du ställt tili eklärering i alla rummen och lätit tända minä rara lampor
sade fru Alma slutligen och vände sig mot
mannen.

Jag tände dem själf

svarade han gra-

vitetiskt.
Du är ändå i grund och botten alltid min
gubbe!
snälla
Gunnar myste af förnöjelse öfver
berömmet, komiskt imiterande en dresserad hunds
tacksamhet för en oväntad sockerbit.
Men kara Karin, hvarför underrättade du
oss icke om din ankomst, så att vi kunnat möta
dig vid stationen?
Jag skref ett kort tili Gunnar och bad
om häst.

Och det har han hallit hemligt för mig. Du
är mig just en skön en.
Om julen äro ju osanningar tillåtna

försvarade sig Borg.
Visst icke, endast oskyldiga små surpriser.
Således icke de stora och tili dem måste
jag väl då räkna Karins oväntade besök. Hon ville
nog icke lämna de gamla tili helgen, men både
svärmor och svärfar öfvertalade henne tili resan,
och därför önskade jag också att denna rara
julklapp skulle bli en verklig öfverraskning för
dig.
(>
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Det blef den äfven, och jag är så glad, så
glad
utropade fru Alma och kysste ännu engång
den kara gästen och sedän sin man, som en extra
belöning för hans välförhållande i denna sak.
Jag vet inte huru jag skall kunna tacka pappa och
mamma, för att de afstått Karin åt oss!
De hittade på att jag skulle vara
Systren log:
öfveransträngd och behöfva andas landtluft under
ferien. Men mamma visste huru lockande en jul
på landet alltid hägrat för min inbillning, så det
var nog rätta orsaken tili hennes ifver att få mig
att resa.

Alvar såg på hennes rosiga kinder och kunde
verkligen icke häller upptäcka minsta spår af trötthet i hennes ansikte; tvärtom tyckte han henne
om möjligt se friskare och mera lefnadsglad ut
än på sommaren. Hennes klara ögon strålade med
en så vacker mild glans och öfver hela hennes
personlighet låg en lugn stilla glädtighet som tycktes
förläna hennes vanliga alvar ett säreget behag.
Snart samlades den glada kretsen i matsalen,
där fru Alma, under det hon serverade teet, med
sin förmåga att alltid smått behärska konversationen,
utförligt beskref den nyss bevistade festen ifolkskolan.
Hvad det var skada att jag kom „en timme
Jag skulle bra
för sent"
sade fröken Karin.
gärna värit med om den.
Tänk att jag kunde försaka tillfället
inföll
Borg skrattande;
jag föredrog att stanna hemma
och lära minä döttrar „pas d'Espagne".
Ack ja, vi ha haft så roligt med pappa
skreko de unga damerna i korus.
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Han har bjudit upp oss i tur

berättade

Blenda.

Ja, och han lärde mig huru jag skulle stiga
sade Wanda och smålog kokett.
upp och tacka
Ett skönt lif. När kätten är borta etc. etc.
Jag tycker
sade fru Alma låtsadt förtretad.
verkligen du kunde låta bli att lära barnen sådant
sn af s.

„Det bitti görs, det bitti hjälper", min sota
försvarade sig hennes man.
Något skulle
vi väl företaga oss för att förkorta väntans långa
timmar tills moster anlände.
Jag kunde verkligen lika gärna tagit småflickorna med mig tili skolfesten.
För att låta dem leka sig varma och sedän
förkyla sig i det välsignade draget som hör tili vår
modärna skolhygien, nej tack!
Jag har aldrig kännt någon för drag så
känslig person som du, kara svåger
sade Karin.
Borg nickade.
Det är också min förtjänst
att det här huset är absolut dragfritt
sade han
Jag
lagt
stolt.
har själf
in alla dubbelfönstren
och stoppat tili dem med tätningslister.
Men om inte jag hade vård om ventilerna
skulle barnen lida brist på luft
menade fru Alma.
Nåja, inte viii jag pjåka bort dem och om
mammas härdningssystem säger jag inte ett knyst
menade Borg godmodigt.
Men å propos
barnen. Hvad skulle de haft för sig därborta i
vän

skolan?

De hade fått leka med den glada skaran
kring julgranen.
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Jaså, det skulle gjorts början med den där
sade
förbrödringen, som nu är tidens käpphäst
godsägaren med lätt ironi.
Så långt har jag ännu
Jag
icke hunnit i minä uppfostringsprinciper.
håller alit en smula på den gamla hedervärda
ståndsskilnaden.

Kanske äfven på den gamla benämningen
»sämre

och bättre folk"
sade Alvar leende.
Den kommer moster Edla häller aldrig ifrån.
Gunnar är en aristokrat af renaste vatten
svägerskan.
sade
Hette inte din stammor någonting på Gumsehufvud eller Ruttenstubbe?
Nej, jag är bara riktigt herrskap det är
hvad jag är
sade Borg med eftertryck och ett
godt löje följde denna bestämda förklaring.
Ja men pappa, voro Adam och Eva herrskap
eller bönder?
frågade lilla Wanda oskyldigt.
Små krukor ha också öron. Nu har Gunnar
återigen pratat bredvid munnen i barnens närvaro
sade fru Alma halfhögt tili sin syster och Alvar.
Adam och Eva, min flicka
hördes Borgs
röst i detsamma;
huru står det i vår bibliska
historia, det måste vi se efter. Mitt minne sviker
mig för tillfället. Men bevare oss väl så granna
sådana makalösa
flaggor Blenda fått tag på
färger!
Moster Karin har hämtat dem tili vår julgran
utropade Blenda och lilla Elsa, fyraåringen,
tultade efter med en flagga i hvardera de knubbiga
små händerna. Frågan om Adams och Eväs ståndsvärdighet var helt och hållet glömd. Alvars och
•systrarnas ögon möttes förståelsefullt öfver bordet.
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tycktes
Den kloke Gunnar reder sig alltid
deras blickar säga.
Fru Alma steg nu upp och försvann inom
köksregionerna och som Borg ännu tillsamman
med barnen var fördjupad i beundran af flaggorna,
vände sig Alvar tili fröken Stråhle, som lugnt satt
kvar på sin plats, med de hvita, ej små men välformade och kraftiga händerna hopknäpta på bordet.
Han såg att hennes tankar sysselsatte sig med
någonting särskildt, kanske samma ämne kring
hvilket hans egna fortfarande kretsade.
Hvad det
är svårt, ja hardt när omöjligt, att nedbryta ståndsskilnadens skrankor, för att nu icke tala om rashatet
sade han tankfullt.
Jag grubblade just på
Hennes ögon lyste:
detsamma. Gunnar är en bra representant för flertalet människor af medelklassen, ehuru få äro så
uppriktiga som han. De flesta maskera sinä känslor
under en antagen yttre välvilja. Det är ju nastan
en modesak nuförtiden att vara folkvän.
Tyvärr, ja!
detborde
svarade han lågt;
dock snarare vara en lifsfråga.
Ja, sedd från den rätta synpunkten.
Jag tror att ni gör det
sade han föri enlighet med den gamle vises:
ståelsefullt;
„Homo sum nihil humani a me alienus".
Kanske; jag ville så gärna kunna utjämna
några af hindren för minä medmänniskors väg tili
frihet och lycka, och jag tror att jag inte så lätt
skulle tröttna på försöket.
Hon såg upp tili
honom med sin klara blick som kanske var en
smula kali vid sidan af den entusiasm som brann i
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hans, en forskande alit iakttagande blick. En fin
rodnad uppsteg plötsligt på hennes friska kind och
bredde sig som en skär purpurglöd däröfver, och
kring den uttrycksfulla munnen lade sig ett vekt
drag, kanske än vackrare för att det var så sällsynt.
Rörde sig väl inom hennes unga barm i detta
ögonblick en omedveten, halft undertryckt önskan
besläktad med den känsiä Halling nyss erfarit i
Alvars sällskap, en tanke, som uttryckt i ord skulle
lydt fullkomligt lika:
Hända hvad som hända
Och likväl var
må, så viii jag stå honom bi!
hon blott en kvinna, men som i denna stund erfor
en obetvinglig styrka att om det så gällde bryta
lans mot en hei värld.

VII KAP.
När Hultenberg långsamt återvände hemåt mötte
han i den lilla skogsdungen förrän man kom ned
tili alleen, två af gårdens underhafvande, hvilka
högljudt skrålande och sjungande åkte förbi honom.
Han höll in sin häst och tillropade dem godafton. De mötande voro dock icke i sadan sinnesförfattning att de skulle känt igen honom. Utan att
besvara hälsningen gåfvo de sin löddrige dragare ett
kraftigt rapp och voro snart försvunna ur sikte.
Kort därefter steg gamle fiskar-Petter från vägen
för honom.
Godafton!
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Gubben lyfte på mössan, men det tycktes
Alvar som skulle han med andra handen tafatt sökt
dölja någonting under rocken. Längre upp i alleen
trippade gamla Sundskan
byns vandrande krönika
med små struttande steg. Hon stannade och
gjorde sin grannaste nigning för husbonden.
Det var då lyckligt att jag träffade patron.
Jag skulle ödmjukast fråga om jag möjligen kunde
från gården få en kappe korn eller slösäd tili julkost åt minä fattiga hönor.
Det låter sig göra.
Tackar allra mjukast
åter en nigning så
att den korta kjolkanten doppade i drifvan.
Patron är ute och kör i det här vackra vädret
läspade gumman.
Kanske resan gällt stationen?

Nej, jag kommer blott från Framnäs.
Kors bevars; då mötte väl patron de där
skrikhalsarna rakt i vägskälet, de skrålade så en
kunde bli riktigt förskrämd.
Ja, dessvärre var det gårdens eget folk
sade den unge husbonden misslynt.
Vikström
från Träskviken och hans svåger, tyckte jag.
svåJa. ja
nickade gumman klippskt;
gern har värit tili sta'n på juluppköp och Vikström
for och mötte honom i middags, för jag råkade
honom och vi taltes vid i kyrkbyn. Alla vilja nu
ha litet bättre tili helgen både i mat och dryck,
förstås. Gud välsigne julen!
De där två tyckas åtminstone inte beredt
sade
sig att taga emot den på något värdigt sätt
Alvar ledsen.
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Ja, se denna världens glädje är nu sadan
suckade Sundskan salvelsefullt.
Men för
resten så är Vikström eljest en beskedlig kari och
kunnig i sin kristendom som få. Det går inte en
söndag som han skulle försumma kyrkan och hvart
år ha de „förklarningar" hemma på Träskviken.
Men supa sig fulla däremellan eller huru?
snörfDjäfvulen frästar också Guds barn
lade gumman. Alvar svarade ej utan nickade blott
kort tili afsked och körde upp mot gården, grubblande och med sänkt hufvud.
Det var solklart att de två karlarna försedt
sig med julbränvin tili helgen. Han visste också
att de flesta skulle ansett sig dåligt ställda om de
icke haft penningar tili starka varor, åtminstone
under juldagarna. Hvad kunde man också invända
däremot. Både högre och lägre vilja ju fira julen
mer eller mindre festligt, enhvar efter sin uppfattning, råd och lägenhet. Och dock voro gummans
meddelanden, så litet han än fäste sig vid hennes
skvalleraktiga prat, honom nastan som ett slag i
ansiktet. Här rundtomkring honom, i hela hans
omgifning, bestod julglädjen således hufvudsakligen
i ett större eller mindre kvantum bränvin, beroende
på den kontanta tillgången vid inköpet. Och han ägde
icke makt att förhindra det.
Låg det verkligen icke inom möjlighetens
gräns? Nej, maktspråk uträttade här intet. Hvar
och en hade full rätt att med sitt husfolk och sinä
bjudna gäster äta och dricka efter behag, och en
inblandning af husbonden i deras hemförhållanden
kunde med skäl anses obefogad.
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Ja, men öfvertyga, bevisa
fortsatte han sin
tankegång. Alvar blef plötsligt varm och grep liksom
fastare om tyglarna.
Skulle man inte med klara,
tydliga ord kunna förmå dem att inse huru mycken
skada och förlust bruket af starka drycker medför.
Verkligheten och det dagliga lifvet gifva ju exempel
i mängd härpå. Han tyckte redan att bevismaterialet
formade sig tili de mest bevekliga uttryck på hans
läppar, men så kom där en invändning som ej
kunde kullkastas.
Vili ni beröfva oss denna julglädje, gif oss
då något annat i stället.
Ja, de hade rätt och åter rätt! Ville man förmå
folket att afstå från hvad de ansågo som en förnöjelse, som skänkte dem en kort glömska af hvardagslifvets slit och mödor, måste man också hafva
att i ersättning erbjuda dem andra och ädlare förströelser.
Här låg hufvudpunkten, på detta borde alla
hans tankar koncentrera sig. Man måste arbeta för
att göra lifvet för sin mera obemedlade nasta så
mycket lyckligare och ljusare, att sådana nöjen
som ett julrus helt och hållet förlorade i värde.
Och i detta arbete måste man inlägga ali sin energi,
sin uppriktiga, osjälfviska vilja, och företrädesvis
tanka på de unga, hos hvilka behofvet af ombyte
och förströelse alltid gjorde sig mera gällande.
Om den nuvarande generationen kunde bibringas
renare och ädlare böjelser än sådana som hämtades
ur glaset skulle redan en kommande tidsålder stå
vida högre. Tili detta resultat hade han kömmit
då hästen stannade framför verandan.
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Fröken Edla väntade honom med kvällsvarden.
Hon visste också meddela att en af gårdens statkarlar hade häftigt insjuknat. Hustrun hade värit
uppe för att få tala vid husbonden och värit alldeles öfvergifven af skrämsel.
Alvar åt i största hast och skyndade därefter
tili folkets bygnad, där han fann drängen visserligen i full feber, men ej så dålig som af hustruns
uttalanden värit att vänta. Vid Alvars inträde i stugan skrek och jämrade hon sig högljudt, förklarande som sin öfvertygelse att mannen höll på att
dö. Godsägaren måste slutligen på det bestämdaste förehålla henne att sansa sig och skyndade
därpå att telefonera tili ortens läkare, hvilken gaf
några föreskrifter, men af beskrifningen ej ansåg
den sjukes tillstånd oroväckande. Han lofvade dock
komma personligen följande morgon. Som på
Nordanvik fanns ett ganska välförsedt husapotek,
kunde Alvar äfven på läkarens order gifva patienten
några enklare läkemedel. Då han likväl ej vågade
förlita sig på den tanklösa unga hustrun, beslöt
han att under första delen af natten själf vaka öfver
den sjuka. Mellan besöken i statfolkets bygnad
slog han sig ned i sitt skrifrum, där han under
nattens tysta timmar hade godt om tid att öfverlämna sig åt allehanda tankar.
När doktorn följande dag undersökte den sjuke,
förklarade han att det onda som uppkommit af en
häftig förkylning, lätt kunnat urarta tili någonting
farligt, men nu blott föranledt en lindrig lungkatharr,
som med försiktighet och god behandling lätt skulle
vara häfd. Alvar lofvade tillse att hans föreskrifter
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följdes och hustrun tillsades att inte oroa den sjuke
Tili och med en
med högljudt prat och jämmer.
frisk människa kunde ju bli störd af mindre
tillade han.
Det var dagen före julaftonen. Man hade mycket
på gården med anledning af helgens
ombesörja
att
ledigdagar.
många
Skall du icke åka ut och önska Borgs god
jul?
frågade moster Edla vid middagen.
Jo, jag har tänkt att göra mig lös julaftodet är
nen på eftermiddagen
sade Alvar;
märkvärdigt hvad arbetet räcker tili ända i det sista.
svarade moster Edla
alla bråka
Nåja
väl inte heller som du, åtminstone ej Borgen om
jag känner honom rätt. Men han har nu också en
hustru som hinner med alit och du, stackars gosse,
har bara din gamla tröga moster.
Gå nu inte med håfven
småskrattade
Jag såg nog att Sundskan hade ett
systersonen.
duktigt knyte med sig då hon i morgse gick härifrån och dessutom din rutiga schjal kring axlarna.
Ja, den gumman kan då gnälla så man
måste taga sig riktigt närä för hennes skull
Men jag vet i stället
muttrade fröken Stenfält.
att du kömmit ihåg hvartenda barn på hela Nordanvik med någon julgåfva och alla åldringar också.
Det behöfves ju så litet att glädja barnen
med och de gamla hafva inte många behof.
Jag menar också främst tanken på dem
Jag kommer knappast ihåg hvad
sade mostern.
de alla heta, än mindre själfva människorna.
Alvar smålog.
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Jag ville blott att alla på gården skulle
kanna att husbonden tänkt vänligt på dem vid
mänsklighetens stora glädjefest
sade han stilla.
du gör det nog inte för
Godt, godt!
tacken, det vet jag. Annars berättade mig köksan
att karlarna redan på förhand haft julgille i Träskvik härom kvällen och att där skulle gått mer än
lifvadt tili, fastän de så väl veta huru du arbetar
emot sådana där dryckesgillen.
Alvar förde handen öfver pannan såsom ora
han velat skjuta ifrån sig någon plågsam tanke.
Det var en ledsen nyhet, kara moster! Men det
stackars folket förstår inte att roa sig på något
bättre sätt, tänker jag.
Nej, det kan jag tro
nickade fröken Vestfält.
redan
Solen hade
gått ned på julaftonen då
Alvar Hultenberg åkte upp tili Framnäs. Hela
fasaden strålade af ljus i hvartenda fönster och de
oaflåtligt förbiilande skuggorna tydde på att där-
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inne var lif och rörelse.

Värden kom själf och tog emot honom i tamburen.
Välkommen min bror, och tag vara på
dina öron
hette det;
ty i dag liknar hela
huset en surrande bikupa, jag är snart alldeles kollrig i hjärnan, det kan jag försäkra dig.
ropade barnen som
Goddag, goddag!
tittade fram i dörrspringorna för att strax därpå åter
försvinna klappande i händerna som små yrvakna
troll.
Kom och se på vår gran, farbror Alvar,
den är så förfärligt vacker, vet farbror.
Borg som alltid understödde sinä döttrars mening,
uppmanade nu äfven Alvar att stiga in i salongen
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där ett jättestort julträd intog förnämsta platsen.
Husets värdinna kom litet brådskande emot honom.
Glad jul; det var snällt af er att åka ut.
Hvad ni måste hafva det lugnt och fredligt på
Nordanvik.
Här är som i en kvarn. Barnen
som
små
vildar och Gunnar endast uppväsnas
muntrar deras odygder.
Men så är det också bara engång jul om
året
sade Borg, medan den ena af tvillingssystrarna hängde om hans ben och lilla Elsa satt
gränsle öfver hans nacke, där hon höll sig kvar
med ett stadigt tag i hans stora något utstående
öron. Alvar kunde ej undgå att le åt denna tafla.
Aldrig framstod häller vännen mera tili sin fördel,
än omgifven af de glada, pigga barnen.
Nu måste ni nödvändigt smaka på mitt julbröd tili en kopp kaffe
bad fru Alma och öpnade dörren tili matsalen.
Tänk, hon har bakat alltsamman själf och
värit i rörelse från kl. 5 i morgse
sade mannen
upptäckte
beundrande. I och med detsamma
Alvar
fröken Karins smärta gestalt bakom den gröna granen och skyndade fram, för att hälsa på henne.
Moster har hjälpt oss att kläda julgranen
berättade lilla Blenda.
Vi ha hängt sakerna på de nedre kvistarna
och hon på de högre.
Och pappa
hvad har han då uträttat?
Pappa har sett på, och ätit konfekt
skreko
de unga damerna helt triumferande.
Ser du huru väl de uppfatta att deras far
utvalt den bästa delen
sade Gunnar stolt.
Och
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nu, flickor skola vi gå och profva mammas
julbröd.
Och det bar af för dem alla fyra in i matsalen.
Fröken Karin stod kvar och rätade på ljusen
i granen.
Jag tror att ännu ett där högre upp också står
litet snedt
sade hon.
Kanske kan jag hjälpa det.
Alvar sträckte
snart,
sig
och hade
på
lång som han var, fått det
ljuset
stadigt
ned i sin lilla klyka.
motsträfviga
Ni måste nödvändigt stanna och se granen
bad den unga flickan.
tänd, herr Hultenberg
Tack, det vore roligt; och jag kunde kanske
äfven vara tili en smula nytta i egenskap af ljuständare
tillade han skämtsamt. Det gjorde ett så
behagligt intryck på honom att midt i virrvarret se
henne så lugn och stilla. Ofrivilligt anställde
han en jämförelse mellan de två systrarna, mellan
fru Almas litet bråksamma fullkomlighet och fröken
Karins lugna handlingssätt.
Vid kaffedrickningen talade han med fruntimren
om sjukdomsfallet där hemma och fick af fru Borg
några praktiska råd tili patientens hustru, särskildt
i fråga om dieten.
Tyvärr hör hon tili de omöjliga
sade
Alvar.
Skall något göras för karien, så nog faller
det på min lott.
Ja, det är rentaf märkvärdigt huru tanklösa
de kunna vara, tili och med mödrarna
sade fru
Alma.
Man tycker ändå att instinkten borde lära
dem; men så är det ej, utan alit hvad den sjuke
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blott önskar tycker de han skall få, det må sedän
vara huru skadligt som hälst. Jag glömmer aldrig
huru ond en ung dränghustru här blef i höstas,
då jag förbjöd henne att gifva färskt svagdricka
åt en liten pys som höll på att sätta lifvet tili i
magplåga. Man kan ej annat än förarga sig öfver
sådant.
Åhnej, kara syster; hvad skulle det väl tjäna
tili, de förstå ju ej bättre. Alla som fått lära mera
borde tvärtom anse det som en helig plikt att hjälpa
dem tili rätta.

Tror du då inte att jag känner det så
den lilla frun såg irriterad ut.
Åh, var lugn kara svägerska! Alma predikar
minsann hygieni för gummorna häromkring så att
det står härliga tili. Jag fruktar bara att det går
med henne som med Sankt Antonius, då han höll
moraliska föredrag för fiskarena,
De tackade helgonet hjärtinnerlig.
Men ingen af dem tog predikan åt sig.
Alla skrattade, men Karins leende förbyttes
snart tili ett uttryck af tankfullt alvar.
Man får blott icke tröttna på den stora uppsade hon stilla.
giften
Uthållighet och fast
oundgängliga
vilkor för att vinna något
viljekraft äro
hos folket. Jag tror inte att Sankt Antonius upphörde att predika om också han inte straxt såg
något resultat af sinä förmaningar.
Ja, det kan jag verkligen icke upplysa om
skämtade svågern.
Nå Wanda och Blenda och du lilla Elsa,
skola ni nu gifva mamma „mention honorable" för
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hennes makalösa julbröd, en kyss för hvarje särskild
sort och sedän
tända granen.

jublade de små flickoma och
Ja, ja!
snart var kaffebordet öfvergifvet, medan Alvar hjälpte
fröken Karin att tända ljusen tills det underbara
trädet från sagornas land snart stod där i ali sin
prakt och påminte de äldre om lyckliga barndomsdagar.
Det låg vemod i de tankarna, åtminstone för
Alvar, och när han tagit farväl af den glada familjen
på Framnäs och vändt det ljusa lyckliga hemmet
ryggen, stego många halftförgätna hågkomster upp
för hans inre syn, hågkomsten af hädangångna och
frånvarande.
Visserligen var Nordanvik honom ett godt hem,
rikt på alit hvad han kunde önska i fråga om välbefinnande och komfort och moster Edla såg honom
alltid på bästa sätt tili godo, men aldrig hade Alvar
såsom nu i kväll kännt huru ensligt det i själfva
verket var. Och då han erinrade sig fru Borgs
„hvad ni måtte ha det lugnt och fredligt på Nordanvik," drog han en lång suck.
Han var också mycket tystlåten hela kvällen
och när han efter aftonmåltiden gick för att se om
den sjuke och gifva honom medicinen tili natten,
stannade han på återvägen länge ute, beundrande
den vinterliga naturen belyst af månskenets trollska
ljus. Forntidens vise letade ju bland stjärnevärlden
efter lösningen på lifvets gåtor. Kanske sökte också
denne ensamme grubblare ett svar bland de strålande himlaljusen i julnattens heliga frid.

I
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VIII KAP.
„H:fors den 7 Mars.

Kara moster!
Manne du ej, ledd af din omsorg om min lycka
och din stora längtan att se den förverkligad, hade
dina aningar om anledningen tili min resa? Jag
tror det nastan, och därför är du också den första
som får del af mitt förtroende, du som alltid värit
mig i mors ställe.
Kara lilla moster, ditt lifs varmaste önskan går
i uppfyllelse, du får se mig gift, ty
spänn nu
upp dina ögon
jag är förlofvad med fröken
Karin Stråhle och hon har lofvat att vårt bröllop
får äga rum instundande sommar.
Minnes du när jag första gången nämnde detta
namn och huru du genast uppmanade mig att söka
vinna dess ägarinna tili mitt lifs följeslagerska?
Sanningen att säga tänkte jag då icke mycket därpå.
Dock, sympatins osynliga men starka band har sedän
dess oaflåtligen dragit mig tili henne och under
vår ständiga sammanvaro i julas, blef det mig klart
att just hon var den kvinna jag ville kalla min.
Det ligger icke i mitt lynne att svärma i fråga om
kärleken och jag har aldrig i mitt lif värit förälskad.
Då jag var gosse och yngling svärmade jag för alit
som var ideelt, ädelt och storslaget, och filantropin
har sedän dess utgjort mitt lifs största intresse.
Kanske var det för att jag märkte att Karin
delade dessa minä åsikter som jag först kom att
7
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närma mig henne.

Jag minnes nu huru jag efter
vårt första sammanträffande inte ens kunde erinra
mig färgen på hennes hår eller huru hon öfverhufvud såg ut; det var blott hennes vasen som jag
fäste mig vid. Långt senare insåg jag att hon var
vacker och att äfven andra än jag måste beundra
hennes klara ögon och blomstrande hy. Såsom
redan sagdt, har jag ända sedän jul gått och tänkt
därpå och när jag nu kunde få en så god anledning
som att uträtta några affärer åt Gunnar, tog jag
genast tillfället i akt och reste hit.
Kanske finner du det löjligt, ja barnsligt, af en
man vid fyllda tjuguåtta år att så här utförligt relatera om sinä tankar och intryck. Men månne ej alla
vid vissa utomordentliga tillfällen i lifvet hafva ungefär lika behof däraf. Jag tror det nastan, och
hvad jag vet, är att jag alltid med en underbar
känsiä af lycka skall blicka tillbaka på dessa sistförflutna dagar.
Mitt första besök strax jag kom tili staden
gällde kammarrådet Stråhles, ty jag hade lofvat
Borgs att framföra riktigt färska hälsningar. Föreställ dig det trefligaste gamla par i världen; gubben
hvithårig, fängslad vid rullstolen, men med ungdomligt liflig blick och pojkens skälmska leende i
munvinkeln. Den gamla värdinnan liten och rörlig
och hängifven sin man, som alla i hemmet bokstafligen täfla om att bära på händerna. Han har
det som en pascha, men är en präktig kari alltigenom. Jag blef naturligtvis för Borgs skull mottagen
som en vän och gammal bekant och måste slå mig
tili ro hos de älskvärda gamla, som jag för resten
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alldeles intagen af, samt berätta för dem om
Framnäs och barnbarnen och tusen andra saker.
De voro intresserade af alit.
Karin var på sin tjänst, men kom slutligen
hem och välkomnade mig på det vänligaste. Hvad
hon såg bra ut med kinderna färgade af vinden
och den raska promenaden från skolan, och jag inbillade mig att min åsyn gjorde henne glädje.
Åtminstone sade hon „att jag kom som en frisk
fläkt från Framnäs", hvilket betydde mycket från
hennes läppar. Sedän satte hon sig hos fadren
och narrade mig att berätta så mycket om mig
själf, minä planer och förhållanden, att jag tili slut
måste bedja gamla herrn om ursäkt för att så länge
hafva tagit hans uppmärksamhet i anspråk.
Men så är det alltid med Karin. Själf är hon
tyst, men har en alldeles förundransvärd förmåga
att lyssna och få andra att tala. Man känner hela
tiden att hon följer en med sannt intresse och därigenom blir man än meddelssammare.
Sedän måste jag lofva att följande dag äta
middag hos kammarrådets. På kvällen skulle Karin
besöka en konsert, tili hvilken jag äfven skaffade mig biljett. Efter det vi ätit och medan de
gamla hvilade på maten, tillbringade vi tiden under
angenämt samtal framför brasan i deras trefliga
samlingsrum. Jag ville redan då hafva taiat öppet
med Karin, men kände mig plötsligt så feg. Tänk
om hon svarade mig afvisande. Ett „nej" från
dessa sannfärdiga läppar skulle vara oryggligt, det
visste jag, och så rörde sig samtalet om alit annat
än det enda som dock helt och hållet fyllde mitt hjärta.
är
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Under pauserna på konserten kunde man ju
icke få tillfälle tili några förtroliga meddelanden,
men därefter följde jag min dam hem. Hon föreslog själf att vi skulle promenera. Det var en
ovanligt vacker afton och nu blef det mig med ens
så lätt att tala. Ali tvekan var som bortblåst och
jag delgaf Karin mitt hjärtas tillstånd.
Jag tror att jag aldrig skall kunna gå samma
väg utan att minnas huru hon sedän vände sig tili
Tack för ditt
mig och på sitt stilla sätt sade:
förtroende, Alvar, mitt hjärta har redan länge tillhört dig.
Jag har alltid hört att förlofvade efter en
bekännelse sadan vi nyss utbytt, kanna sig så stormande öfversälla, att de knappast veta om deras
fötter vidröra den gamla välbekanta moder jorden.
Väre därmed huru som hälst, kan jag blott konstatera att vi två fortsatte vår väg helt lugnt vid
hvarandras sida. Vid minä ord: „huru glad moster
Edla skall bli" smålog Karin och tillade
och äfven
Gunnar! Han skulle formligen triumfera, han hade
hela tiden förespått att vi skulle blifva ett par.
Oss kara personer hade sålunda från hvardera sidan
förutsatt vår nuvarande lycka.
Då jag följde
Karin uppför trappan räckte hon mig sin varma
stadiga hand tili farväl. Men jag drog henne intill
mig och såg henne djupt in i ögat. Hon mötte
stadigt min blick och kysste mig sedän på pannan.
Icke stormande eller lidelsefullt, men ömt, trofast,
nastan moderligt."
Så långt hade Alvar Hultenberg kömmit i sitt
bref då han plötsligt lade bort pennan och såg upp,

101

ut i den grå vintermorgonen, och satt så länge
drömmande. Efter att sedän hafva flyktigt genomögnat de tätt skrifna sidorna vek han utan att fortsätta ihop brefvet och gömde det innerst i sin
plånbok. Men tili fröken Vestfält afgick endast två
visitkort sammanbundna med ett grönt sidenband.
Han visste nämligen att för den kara gamla var
själfva den stora nyheten utan alla kommentarier

det förnämsta och därför behöll han reflektionerna
för sig själf, med den halft medvetna tanken att
engång i framtiden visa „det där brefvet" åt Karin.
Han dröjde veckan tili slut i staden och besökte
därunder alla dagar sin fästmös hem, begagnande
hvarje tillfälle att få vara i hennes sällskap. De
pratade, promenerade och läste tillsamman, kollationerade sinä åsikter, som de funno i alla viktigare
frågor öfverensstämmande och Alvar kände sig mer
och mer genomströmmad af en stilla, lugn lycka, en
känsiä snarlik den seglaren erfar då han från färden
på ovissa vatten styr in i den tryggande hamnen.
Hans kärlek hade intet af passionens lidelsefulla glöd. Hvad han kände var en djup trofast
ömhet, en finkänslig hängifvenhet, färdig att med
fullt förtroende offra alit. Därför fordrade han ej
heller af Karin några häftiga känslobevis, som det
ej häller skulle stått i hennes makt att gifva. Hennes
natur hade en viss likhet med den friska rena bergskällan, kristallklar ända tili botten, men något
kylig.
Blott någon flyktig sekund kom där en vek, öm
glans i hennes blick, men då var uttrycket också
så mycket mera vinnande.
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När Alvar kömmit hem tili Nordanvik begaf
siggenast
han
följande dag tili grannarna på Framnäs.
Fru Alma hälsade honom på det hjärtligaste mäst
systerliga sätt och barnen kallade honom under
stormande jubel „nya morbror!" Borg skrattade åt
sade
deras liflighet.
Hör ett sådant kvitter
dag
erfara, att detta
han;
ja, du får nog själf en
barnajubel blir för vara öron den skönaste musik i
världen. De där små sländorna kunna minsann
binda mig gamla karien, med oslitliga band.
Ja, men Karin blir alltid en förståndigare
inföll fru Borg.
mor än jag har värit,
Hvad kan
man dessutom göra med en så slapp far som du,
kara Gunnar. Du är alldeles omöjlig
och därmed nöp hon sin herre och man eftertryckligt i
orat.
Vid barnauppfostran borde föräldrarna
alltid vara ense, men Gunnar rifver ju ständigt ned
hvad jag försöker bygga upp.
Nå, nå, lilla gumman min; du viii göra vara
döttrar tili små fullkomligheter och då måste jag ju
halla emot hvad jag förmår. Fråga du blott Alvar
som inte är part i saken, om ej vara små flickor
äro alldeles förtjusande?
Jag tycker de äro ovanligt hjärtliga och sota
småttingar
försäkrade godsägaren varmt.
utropade Borg
Se där, hade jag icke rätt!
belåtet. Hans hustru tog skrattande sin nyckelkorg och lämnade de två vännerna ensamma.
Jag tror på den naturliga godheten
fortsatte Gunnar och lutade sig tillbaka i gungstolen
med en nytänd cigarr i munnen
man skall inte
krångla bort utvecklingen.
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sade
Nej, blott leda den i rätt riktning
vänligt.
nog
Och
det
du
med
dina
gör
Alvar
än
en
främmande
kanske tror det
barn, mera
Deras ögon möttes i en förpå ditt eget sätt!
ståelsefull blick.
Tack, min bror; jag vet att du alltid upprätt och du inser äfven hvad dessa små
mig
fattat
betydt för mitt lif sedän jag kom hit. På sätt och
vis mot min egen önskan lösryckt från alla minä
gamla lefnadsvanor och intressen, och med starka
anlag för passiv dådlöshet, skulle jag bokstafligen
förslöats här på landet utan dem. Det är tanken
på och sysselsättningen med barnen och deras
studier som håller mig uppe, annars skulle jag
redan blifvit en riktig idiot.
Alma gör lifvet så bekvämt för mig, hon bär
så att säga alla minä bördor ifråga om egendomen,
hvilken jag
för att tilistä sanningen
inte heller
begriper mig på. Det är därför en lycka att barnen
aldrig lämna mig i ro. Tre sådana där lifliga flickungar halla en minsann vaken. Folk säger att jag
står under toffeln därför att jag låter min hustru
styra och ställa med alit. Må så vara, då har jag
i alla fali själf ställt mig där. Ja, du får väl pröfva
på när tider blir. Karin hör äfven tili de starka
kvinnorna, liksom hennes syster, men om de också
äro härsklystna i smått, så tyrannisera de åtminstone på ett sätt som förljufvar lifvet för deras offer.
Alvar smålog.
Jag är inte rädd
sade
han
det kännes så godt och lugnt när jag tänker
på framtiden vid Karins sida.
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IX KAP.

Karin Stråhles och Alvar Hultenbergs bröllop
firades en vacker förmiddag i början af Juni och
deras „weddingtrip" blef färden hem tili Nordanvik.
Både brud och brudgum hade tidigare besökt utlandet. Alvar hade ju där studerat jordbruksekonomi på särskilda orter och Karin afslutat sin uppfostran i en schweizisk pension. Resan skulle således icke för dem någondera ägt nyhetens behag,
men landet, landet var för den unga frun ett lockande
terra incognito, dit hon på sitt tysta sätt kände sig
oemotståndligt dragen.
Den första ljusa vårgrönskan låg ännu utbredd
öfver naturen. Björkarnas löf voro så små att
träden tycktes såsom blott höljda i skira gröna
slöjor, genom hvilka de hvita stammarna lyste fram.
Smörblommorna skeno gula vid vägkanten och den
milda vårvinden förde med sig doften af frisk mull
från de nyplöjda fälten.
Alvars vanliga åkhäst, den vackra, sediga Arla,
mötte dem vid stationen och förde dem i den leende
lugna sommarkvällen mot hemmet. Den unge
godsägaren andades djupt och ett vackert ljust
leende drog öfver hans själfulla ansikte:
Hvad
det är härligt att komma hem nu och
med dig
sade han varmt och smekte lätt Karins hand
som hvilade på hans arm.
Karin besvarade förståelsefullt hans blick.
Jag måste bikta mig för dig
sade hon.
Då jag vid sjutton år som alla andra drömde
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minä flickdrömmar, tänkte jag mig alltid hemfärden
från bröllopet just så här. Det skulle alltid vara
tili en landtegendom och jag skulle färdas i ett
vackert åkdon med en brun häst alldeles lik din.
Och den äkta mannen, påminte han också
om mig?
frågade Alvar leende.
länge och forskande på honom, sedän
såg
Karin
Nej, dina
skakade hon nekande på hufvudet:
drag hade han inte, men sådana där drömbilder äro
ju ej heller alltid så synnerligen klara.
Det var nog en ideellare bild, du drömt
dig, min älskade?
Jag vet just ej; jag tycker du är ideell nog,
åtminstone jämförd med en så prosaisk varelse som
jag. Men det är ju så ödets lag, att motsatserna
söka hvarandra här i världen. Du viii protestera,
Alvar, men jag känner mig själf och om du idealiserat mig, så är det din egen skuld. Jag har aldrig
visat mig annorlunda än jag är.
Du kunde ej vara mig bättre
sade han
tillitsfullt.
De hade kömmit in på Nordanviks område och
den unga fruns klara ögon blefvo om möjligt uppmärksammare och mera iakttagande. Det tycktes
som skulle icke ens den minsta småsak kunna undgå
denna granskande blick.
Du kommer att upptäcka många fel och
sadeAlvar litet orolig;
här ligger
bristfälligheter
en kullfallen björk och den där grinden hänger på sinä
gångjärn.
Men Karins hand kvarlåg på hans arm.
När man ser alit, måste man se både det
rata och det krokiga och jag har ju en nykter blick
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sade hon.
Då man skådar med äganderättens ögon får mycket en annan färgton och man
öfverskyler bristerna, för att höja förtjänsten.
Hon log och såg upp tili honom med den vackra
veka blicken, som han redan lärt att längta efter
och det föreföll honom som om det legat en fuktig
glans däri. Från björkarnas luftiga hvalf i alleen
åkte de nu in på gårdsplanen och rakt fram tili den
med löf och kransar smyckade verandan, där moster
Edla och alit gårdsfolket var församladt för att välkomna dem.
Fröken Vestfält kunde för glädje och rörelse
knappast få fram ett ord, men fogden bockade och
bad på allas vägnar unga frun vara välkommen
hem, hvarvid folket hurrade så att det ekade i bergen på andra sidan viken.
Den unge godsägaren, känslig för hvarje drag
af välvilja som mötte honom från underhafvandenas sida, tog Karins hand och gick med henne
fram på det öfversta trappsteget.
Jag tackar er, minä vänner
sade han;
hjärtligaste,
vänliga
tackar er på det
för det
mottagande ni beredt min unga hustru. Denna dag är
jag kan tryggt säga det, den stoltaste dagen i
mitt lif. Hvarje man som hemfört den kvinna han
håller kär, skall förstå mig. Först då man har vid
sin sida en vän som lofvat dela nöd och lust, har
lifvet skänkt oss sin fulla, rikaste lycka! Men sin
lycka bör man ej dölja och sin glädje bör man
meddela äfven åt andra
därför inbjuder jag nu
gamla
härmed eder alla,
och unga, att nasta söndag
här på gården fira vår bröllopsdag. Jag har fattat
på lifvet
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min ställning såsom er husbonde sålunda, att jag
känner mig stå i er krets såsom den, tili hvilken
hvar och en har rätt att komma med sinä önskningar, sin anhållan om råd och hjälp, 1 sorg som fröjd,
och jag är villig, så långt det ligger i min makt,
att stå eder bi. I gengäld väntar jag af er förtroende tili min goda vilja och hoppas på ert deltagande i mitt och min familjs öden. På egna och
er unga värdinnas vägnar, välkomna således om
söndag.
Under det med värme framförda talet, hade Karin
lugnt granskat den församlade menigheten och sett
intrycket däraf i de olika ansiktena. Några gamla
gubbar och äfven medelåldersmän lyssnade uppmärksamt, ett par gummor förde halsdukssnibben
tili ögonen, men de flesta unga stodo liknöjda,
eller flinade i smyg, de kunde ej uppfatta den högstämda tonen i husbondens ord och brydde sig
måhända inte ens därom. En af de yngre drängarna
såg tili och med helt stursk ut, tyckte hon, men
Karin var ej den som förbittrades af en sadan erfarenhet. De förstodo ju ej huru väl han i grunden
ville dem. Trots ali sin värme, stod han dock som
en främling gentemot dessa människor, hvilka hon
genast från första början uppfattade, på samma gång
hon dock ej för alit i världen velat släcka hans
vackra entusiasm, genom att meddela honom sinä
egna nyktra iakttagelser.
Tre dagar senare ägde den omnämnda högtiden rum med „mat och fat och riklig förplägning"
hvilket var dess förnämsta betydelse, enligt Borgs

förklaring.
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Du är då trivialiteten förkroppsligad
sade
fru Alma harmset.
Se nu också en smula på de
prydligt dukade borden och Karins vackra blomsterbuketter.

Ja, säg hvad du viii, men förplägningen är
och förblir ändå a och o på alla fester, de må sedän
syfta på bröllop, hedersbetygelse eller fosterland.
Jag har en välpröfvad erfarenhet i det hänseendet.
Kom ihåg huru ofta jag uppträdt som festtalare.
Skall pappa halla tai vid middagen?
frågade Wanda nyfiket. Barnen voro nämligen bjudna
att vara med om festen och mycket verksamma
vid alla anordningar, åtminstone i deras eget tycke.
Nej, min flicka lilla, det sköter morbror Alvar
om i dag. Jag är inte i hans stil, ser du
Vi ha lärt oss verser utantill från Boken
om vårt land, som vi skall läsa upp för att roa
och så skall det
berättade Blenda
gästerna
sjungas.

Det är ju ett helt program, hör jag.
Ja, fruntimren hafva hjälpt mig att sätta upp
det, skada bara att vi ej kunna få ihop ett musikkapell i vår ungdomsförening
sade Hultenberg;
finnas,
nog
men instrumenten ställa
förmågor skulle
sig för dyra; det skulle annars mycket höja stämningen vid sådana här fester.
Det förstås, men om bara din Karin bräddar faten och ölstopen, så reder man sig nog utan
det öfriga
menade den oförbätterliga Gunnar.
Vi komma inte alls att bjuda några starka
drycker, endast godt hembrygdt svagdricka
sade
den unga värdinnan.
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Inte en liten måltidssnaps engång? Hvad ni
är förskräckande konsekventa. Hvad skola nu gubbarna tycka?
De må tanka hvad de vilja
svarade fru
du vet ju att både Alvar och
Alma litet ifrigt;
Karin gått in i nykterhetsföreningen.
Ursäkta, jag glömde mig; men det var nog
bra, att jag inte förberedt mig på något festtal, jag
tror det skulle gått alldeles under bänken. Man
är nu engång slaf af gamla vanor
och Borg imiterade upperligt med sin feta fräkniga hand, festtalarenes grepp kring det fyllda glaset.
Alvar log;
Den inspirationen har jag aldrig
hvarken sökt eller behöft
sade han.
Nej, det var märkvärdigt med dig
svågern såg beundrande på honom.
Jag kommer
ihåg förr i kamratkretsen, hvad du kunde få för ett
lif i klungan och huru alla skockade sig som bin
omkring dig. Han hade geni, ser du Karin
och Borg knäppte med fingrarna och knackade sig
på pannan.
Men när Gunnar talade, tog det aldrig någon
ända på skrattet!
Det var min genre det; men låt oss nu gå
ut och bese gästerna.
Man hade dukat på den trefliga gårdsplanen
och borden togo sig verkligen, som fru Alma sagt,
mycket prydliga ut med sinä gröna festoner på de
hvita dukarna och de stora buketterna af pingstliljor,
tulpaner och hvita narcisser som Karin bundit ihop.
Fogden i spetsen för de öfriga karlarna trädde nu
fram tili högra sidan och tog själfmant främsta plat-
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sen, kvinnorna åter drogo sig alla åt motsatt sida,
de flesta med något spädbarn på armen.
De båda tjänsteflickorna, Hilda och Anna, iklädda
stora hvita förkläden passade upp och sprungo fram
och åter med de fyllda faten, medan värdinnan själf
vid ett sidobord oafbrutet skar för kött och bröd
och öfvervakade det hela. Bredvid sig på en bänk
hade hon några åldringar hvilka af hennes rättvisa
händer, i motsats mot den vanliga tillgången här i
världen, försågs med de möraste bitarna, och på
gräsmattan under de gamla träden hade barnskaran
lägrat sig.
Se på Karin
sade Borg som jämte värden
och de öfriga familjemedlemmarna hade sitt bord
uppe på verandan, med en ypperlig utsikt öfver
se huru vant det går för henne att
festplanen
vara landsvärdinna; man kunde tro att det värit
hennes lefnadsuppgift.
Karin finner sig tilkatta i alla förhållanden
sade hans hustru docerande.
Jag har riktigt beundrat henne i dag
sade
Alvar
att
skulle
öfveroch endast fruktat
hon
anstränga sig med de här festförberedelserna. Men
hon påstår att hon genast från början viii sätta sig
in i alit.
Det är också alldeles naturligt, tycker jag
systern.
inföll
Alvar svarade ej. Han erfor en känsiä af varm
tillfredsställelse i förening med djup tacksamhet och
rörd tänkte han, att just sadan som Karin måste
den kvinna vara, som skulle dela hans lifsintressen
såsom husmor på Nordanvik.
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Måltiden slutades enligt öflig sed med en psalm
och sedän borden afdukats serverades kaffe, hvartill
karlarna bjödos på rökverk. Alvar hade slagit sig
ned bland dem, vänligt samtalande i allehanda frågor
och fru Alma gick öfver tili kvinnosidan; hon ville
aldrig försumma ett godt tillfälle att utså några
nyttiga frön hos gummorna.
Karin lät Hilda fylla på kopparna ur de tunga
jättestora pannorna, medan hon själf sörjde för sockerskålar och brödkorgar så frikostigt som möjligt.
Därefter kom hon upp på verandan, där hennes
svåger höll moster Edla sällskap med en liten blond
tös på hvardera knäet och den tredje uppkrupen på
balustradräcket bakom honom.
Nu skall moster in i sin svala kammare och
taga sin lilla middagslur; gammal vana lämnar man
inte ostraffadt
sade Karin vänligt och tog den
gamla under armen.
Du hinner då tanka på alla
nickade
gumman och klappade hennes hand.
Hvad det är
mig för en lättnad att du kömmit och tagit hela
hushållsbördan ifrån mig. Nu mår jag som pärla i
guld och får sitta som en prinsessa i skrud.
Moster
Edla hade tårar i sinä små vänliga ögon.
Alvar
har det också bra; jag sade nog för längesedan att
han behöfde en ung rask hustru som kunde dela
hans intressen, och du blir dessutom ett sådant stöd
för honom.
Karin svarade ej; hon blott makade soffkudden
bättre tili rätta under moster Edlas hufvud och gick
sedän sin väg med lätta steg.
Ett stöd för sin man!
Låg det någon
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sanning i de orden, skulle inte tvärtom en man
vara sin hustrus stöd? Hon tänkte på Alvars veka
och känsliga sinne. I viss mening hade nog moster
Edla ändå kanske rätt. Han behöfde så väl någon
vid sin sida som stod redo att försvara honom och
taga vara på hans intressen i denna kalla egennyttiga värld som så litet förstår att uppskatta sinä
ädlaste söner. Från en annan sida sedt, utgjorde
Alvars varma sannfärdighet och trofasta redbarhet
icke allenast ett stöd för henne, men äfven för alla
andra som sökte hans hjälp. I lifvets viktigaste
frågor kunde hon och alla tryggt lita sig tili honom.
Gunnar Borg satt ensam kvar på verandan när
hon kom ut tillbaka. Wanda hade nyss med pathos
berättade han
deklamerat „Vak upp kring
hundramila stränder" och „Ditt land," och sedän
hade Alvar arrangerat en ringlek med hela barnskaran ute på gårdsplanen.
Och så sitter jag och hör på huru Alma
låter sin visdom flöda öfver madamerna därnere
tillade han med sin humoristiska ironi.
Sängi
kläderna böra ut åtminstone engång veckan både
sommar och vinter och så skall man lufta sofrummen innan man går tili sängs. Puh
han drog
ett djupt tag ur cigarren och blåste ut en lång
rökhvirfvel.
Tror du det går i dem? De som äro sjufaldt mera rädda för drag än jag. Tacka lyckan
om de vända på bolstren tili midsommar.
Alltid kan väl något frö falla
Karin smålog:
i god jord.
Tror du, ja! Nå, det vore ju bra det, men
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hör nu vidare.

Små barn böra vänjas vid bestämda
måltider, inte gå med brödbiten jämt i handen, de
få inte tagas upp när de skrika, sjuka skola ligga
i afskildt rum och enskild bädd och föra sträng diet.
Men det är ju också alldeles utmärkt alltsamman och så bra du lagt det på minnet.
Ja, ser du, det är ej första gången jag hör de
upprepas
råden
och sådant gror sig in så småningom.
droppen urhålkar ju äfven
Där ha vi det
stenen slutligen; därför bör man heller aldrig förtröttas att tala och förmana. Men jag skall säga
dig, Gunnar, hvad jag tror, hufvudsaken beror på
sättet huru en sak säges.
Det tror jag med.
Den breda klyftan som från fordomtima står
öppen mellan folkklasserna har Alma svårt att komma
öfver. Hon menar så väl och är själf i alit så förståndig, men
hon är och förblir trots detta, alltid
patronessan på Framnäs.

Borg nickade:
Och hvad tror min kloka
svägerska om sin herr mans förbrödringsförsök?
Det skall jag låta framtiden afgöra
svarade hon med sitt lugna leende.
Han älskar nog
sinä medmänniskor såsom alla lika berättigade. Väre
sig bonde eller adelsman, skänker han alla den
aktning han anser personen vara värd
men detta är
ännu så nytt. De förstå honom därför icke, utan
misstänka alltid att han har något doldt syfte därmed. Dessutom är Alvar så
så
hon tvekade.
Idealistisk
inföll svågern.
Ja
sade hon och såg ut öfver gårdsplanen där godsägaren just rest sig för att taga farväl
8
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af gästerna som nu började reda sig tili uppbrott.
Hans smärta resliga gestalt aftecknade sig klart mot
aftonhimlen, där solen långsamt sänkte sig. Alvar
höll sin hatt i handen och ljuset föll som förklarande öfver hans blonda hår och de rena intelligenta dragen. I denna stund liknade han en ung
modig predikare i färd med att för mänskligheten
förkunna ett nytt lyckliggörande budskap.
Nej, nej, de kunna icke förstå honom
hviskade den unga hustrun sakta.
Nej! De äro ännu inte på långt när mogna
ifyllde Borg hennes
för hans teorier, min vän
tanke.

Tror du då att en idealist någonsin blir fullt
förstådd af sin samtid?
Borg skakade på hufvudet.
Åtminstone får han stå mången het dust
för sinä idealer
sade han.
Ack, det blir en hård kamp fruktar jag!
Och du kommer att halla upp skölden för
honom, min kara Karin.
Det blixtrade tili i hennes bruna ögon:
svarade hon hastigt,
Så vidt jag kan, ja!
hvarpå hon gick ned för trappan för att säga
gästerna farväl.
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X KAP.
Du kommer sent, min vän
sade unga
frun på Nordanvik då Alvar trött och upphettad steg
ned ur åkdonet och skyndade upp på verandan.
Ja, den här kommunalstämman var ovanligt
långvarig. Hvad här är svalt och trefligt. Nu känner
jag också att jag är duktigt hungrig. Jag tror du har
låtit middagen vänta på mig?
Ja, jag öfvertalade moster Edla att äta tidigare. Hennes fot är nu igen krånglig och värmen
plågar henne, så jag lät bära maten in tili henne,
där hon fick äta i sin egen länstol vid det öppna
fönstret.
Hvad du alltid sörjer för hennes trefnad,
Jag känsade Alvar hjärtligt.
kara min Karin
ner det än djupare för ali den godhet hon städse
egnat mig, och det gör mig lycklig att kunna göra
hennes ålderdom i vårt hem så sorgfri och behaglig
som möjligt.
Moster Edla är en så hjärtegod varelse att
man skall hafva ett stenhjärta för att icke halla af
log Karin.
henne
Men du ser så trött ut, har du nu återigen
haft ledsamheter?
Tyvärr! Förargelsen blåste dock bort i
samma stund jag såg dig och det här lockande
middagsbordet
skämtade han.
Hvad de där
bra ut tilltaga
prästkragarna
sig
blåklockorna och
Jag
samman med grässtråna och axen.
kan icke
förstå hvar du alltid hittar alla möjliga vackrablommor.
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Ute på ängarna, min vän. Jag gick ett slag
och såg på slåttern medan du var borta.
Tack, det var snällt. Ja, gubbarna därborta
på stämman voro verkligen omöjliga i dag; de äro
inte goda att tagas med då det gäller anslag tili
något sådant som en ny skola. Jag vet nog att
de ha många hål för slantarna, men man kan väl
icke lämna barnen i socknens fattigaste hörn i
absolut okunnighet. Och då måste jag naturligtvis
fram för att bearbeta opinionen.
Dessutom inlöpte
där klagomål från Vestanbergs skolhus. Kan du
tanka dig, det är så illa uppfördt att dagen lyser
in genom golfspringorna och lärarinnans bakugn är
inte större än det här fatet. Det var själffallet att
hon beklagade sig och det togs illa upp förstås, ty
flera af de förnämsta bönderna hafva suttit i byggnadsbestyrelsen. De äro själfva fullkomligt liknöjda
i sådana saker, och tycka väl dessutom att alit
duger åt en „skolfröken," som skall sitta med fria
rum och stor lön för nöjet att undervisa en hop
ostyriga ungdomar. Att det är ett drygt, utslitande
arbete lära de sig aldrig att fatta. Stundom förefaller det mig nastan som skulle de alla gått i förbund mot mig, ty ofta när jag plaiderar för en sak,
gå tili och med de som äro inbördes oense öfver
tili samma åsikt. Kanske är det dock endast misstänksamhet af mig att tycka så. Alla klagade öfver
utskylderna och när jag alvarligt lade dem skolfrågan på hjärtat, hörde jag huru min granne, Nygårds
nämndemannen, halfhögt hviskade tili närmaste man
„Han kan väl släppa tili brorslotten
på bänken:
själf, som är så snål, att han inte nänns köpa en
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flaska öl engång." Karien kan inte lida mig alltsedan jag fick vår nykterhetsförening tili stånd och
för den måste jag alltid få mig en släng.
Det var emellertid eget att just Nygårds
sonen skulle vara en af de första som lät skrifva in
sig i föreningen
sade Karin.
Jag fruktar att han gjorde det af trots mot
Han skall altid ha värit
fadren
svarade Alvar.
en uppstudsig och olydig son och det var nog för
att förarga gubben som han slöt sig tili oss. Sådant
verkar ond blod och endast det som sker på öfvertygelsens väg för tili målet.
Karin nickade instämmande.
Jag medger att jag blef en smula trött på
deras käbbel i dag
fortfor Alvar
och luften i
rent
olidlig.
Jag
salen var äfven
fick
af hufvudvärk
af den. Apropos! så vek jag på hemvägen in tili
Framnäs för att be Alma om den där smultronsaft beskrifningen som du i morgse önskade dig.
Nej, tacka inte. Du vet ju att det egentligen ej
är någon omväg och för resten var det så behagligt att komma in i den svala parken där. Uppe
under de gamla lindarna låg Gunnar i sin hängmatta med lilla Elsa klängande öfver sig, och njöt
sitt dolce far niente i fulla drag. Han tog mig i
ordentlig upptuktelse för att jag understod mig att
bevista socknestämmor i en så fenomenal hetta som
nu, och det tili på köpet på dagen.
Du skulle
göra som jag, lägga dig på rygg och hvissla och
låta gubbarna sköta sitt lilla gräl bäst de gitta
Naturligtvis förehöll jag honom i
menade han.
min tur hans flegma. Om alla droge sig undan af
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personliga bekvämlighetsskäl, hvem skulle då framhålla nödiga reformer och allting komme att stå stilla.
Jag tycker det gamla kunde duga än så
länge; men för resten kan du lita på, att den nya
tiden hinner upp oss i hvarje fall
förklarade
Tili dess må vi gärna taga oss en liten
han.
tupplur.
Lycka tili god fortsättning då, skämtade jag
och åkte därifrån och här har du receptet.
Stor tack, och hvad sysslade Alma med?
Hon predikade förstånd för två ostyriga
pojkar som höllo på att ränsa upp hennes morotsplantor och såg tillika efter tvillingarnas handarbeten.
Hon tager sig då aldrig någon hvila själf
sade Karin varmt.
Nej; det såg också verkligen litet bråkigt
ut omkring henne; pojkarna voro oläraktiga,flickornas
virknålar klirrade i deras varma fingrar och Alma själf
var alldeles upphettad.
Hon är märkvärdigt uthållig, alltid i färd
med något. Mamma brukade säga att en del människors rörlighet verkar oroande på henne och jag
tror att det delvis kan tillämpas på Alma.
Ja; helt säkert finnes det en medelväg mellan rastlöshet och lättja
sade Alvar, då de stego
upp från bordet.
Nu har jag emellertid hos dig
skrinlagt alla minä små förargelser för dagen och
gömdt må vara glömdt.
Skola vi inte gå
och sätta oss därute under björken, du tar ditt
arbete och jag fortsätter vår påbörjade lektyr.
Vili du?
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Jo, mycket gärna; tili och med om duföredrar att prata.
Alvar skrattade:
Du menar att jag är talträngd i dag; men det är ditt fel. Du hör så på,
att man ej kan underlåta att prata och först sedän
man tror sig böra tacka dig för godt sällskap, klarnar det, att man för det mesta hela tiden fört ordet
ensam.
Där ser du att folk har rätt som påstå att
din hustru är en tystlåten och tråkig personage
log Karin.
Snack!
sade Alvar förtretad.
Men i
ett afseende kunna de ha rätt, du låter inte ditt
ljus lysa både i tid och otid.
Har du intet annat att berätta.
Ingenting särskildt. Jo, jag råkade Halling
och vi talades vid angående ungdomsföreningen.
De unga hitta själfva på flera trefliga saker för programmen och nu tänkte skollärarn föreslå en liten
folkpjes tili halfårsfesten.
Jaså ni tanka verkligen f estä både »helan"
och „halfvan" midt i nykterheten
som Gunnar
vitzade häromdagen.
Man måste ju glädjas öfver att föreningen
trots sinä motigheter blomstrar och utvecklas
svarade Alvar.
Ack, hvad Sundskan skall beskärma sig
öfver er ogudaktighet
skrattade den unga frun.
var
en
dag
Hon
i förra veckan inne i köket och
svällde af moralisk harm öfver Halling som förför
de unga tili dans och lek.
Ansåg hon då dansen så förkastlig? Jag
-
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skulle

ej vilja

att

föreningen

blefve

folk tili

anstöt.

Det kan knapt undvikas; så många männi-

skor, så många olika uppfattningssätt. Sundskan låtsar tillhöra de fromma i församlingen, men skvallrar
på sin nasta, ljuger och förtalar hvem det blott passar.
Sådant kallar jag skenhelighet
sade Karin.
När man blir gammal faller det sig väl också lättare
att fördöma ungdomens nöjen. Annars frågade
Hilda i går om hon kan bli inskrifven i föreningen.
Jo, det går nog för sig; hennes bror har
värit en af Hallings bästa gossar och du unnar
henne helt säkert gärna en förädlande förströelse
då och då, det vet jag.
Ja visst; men hon frågade egentligen därför, att Sundskan påstod att det endast var de förnämligaste som kunde komma in i undgdomsföreningen. En tjänsteflicka skulle nog bli sedd öfver
axeln där, menade gumman.
Det är ett stort misstag
inföll Alvar med
ifver.
Alla unga som uppfört sig hyggligt och
som önska och sträfva efter någonting bättre och
högre äro hjärtligt välkomna tili oss. Skulle vara
stadgar syfta på sadan åtskilnad som angå stånd
och lefnadsvilkor, vore de alldeles förfelade. Naturligtvis måste ett urval äga rum, men af helt andra
orsaker. Oförbätterliga drinkare och de som lefva
ett bevisligt dåligt lif äro själffallet uteslutna. De
skulle ej heller trifvas inom föreningen, så framt de
ej hade håg tili förädling. Motsatsen gäller äfven.
För den som söker bättra sig, kan föreningen blifva
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ett godt stöd. Så var det med skomakarns lärling.
Han hade värit en riktig odåga, men insåg sin fara
och begärde råd af Halling som föreslog ungdomsföreningen att taga sig honom an. Många stredo
emot, andra åter tyckte synd om gossen och så
kom han på nåd in. Nu är han allmänt omtyckt
och när det gäller den komiska genren på programmen, är ingen så uppfinningsrik som Emil Karlsson.
Odågor äro säilän dumhufvuden.
Karin lyssnade med intresse tili mannens
ord.
Man talar om adelshögmod
inföll
men bondearistokratin är kanske ännu
hon
styfvare.
Ja, det anser jag också. Men den skall
ej bli rådande inom föreningen, om jag har något
att säga, och fariseer vilja vi inte heller bli.
Ni ha mycket goda tendenser,
Karin log.
tiden får sedän utvisa huru väl ni kunna halla fast
vid dem. Godt är det emellertid att socknens ungdom nu fått någonting trefligt och förädlande att
tanka på, ty i grund och botten är vår allmoges
lif bra fattigt, isynnerhet om man därmed jämför
huru många omvexlande sysselsättningar som stå
den bildade klassen tili buds. Hvad mig beträffar,
tror jag mig aldrig få ledsamt på landet af brist på
förströelse.
Se där kommer fiskar-Petter, hvad
månne han nu igen viii ha; i den vägen är han
verkligen uppfinningsrik. Godmiddag, godmiddag,
huru mår Petter?
Tackar som frågar, efter vanligheten; men
se, jag kom att tanka att frun kanske skulle kunna
lana mig en härfva garn. Mitt tog precis slut tili
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nätet och jag får inte bud tili bodan den här sidan

söndagen.
Jag skall väl se efter. Petter tyckes ha
kvastar också?
Ja, och de som äro goda ändå, det kan jag
tryggt säga.
Bra bra, det vet vi
Alvar nickade vänligt:
väl att Petter är ordentlig i sitt arbete.
Vaserra, såsom jag skötte torpet, då jag hade
det, gör inte många efter; husbonden behöfde aldrig
klaga.
Det är nog bra det; när arbetaren gör sin
plikt så
Ja, sådana dagsverken som minä, får man
söka efter; alltid var jag tili nöjes.
Nå, husbondsfolket var väl också bra mot
er, så det kunde komma på ett ut
yttrade Karin
lugnt.
Herrn kände väl sin plikt som husbonde
lika bra som Petter sin som torpare?
Nog
Gubben såg en smula förbluffad ut:
var han beskedlig alltid
muttrade han.
Jag tänker det, sadan herre sadan dräng"
säger ju också ordspråket. Och nu kan Petter gå
i köket med kvastarna, så skall jag taga reda på
garnet åt er.
Gubben bugade sig djupt och makade sig i
väg så fort som möjligt.
Nu stukade du honom riktigt —skämtade Alvar,
som haft svårt att halla sig alvarsam under samtalet.
Ja visst, han skröt ju så det var rent af
otäckt! Tili alit behöfves uppfostran här i lifvet,
men instinkten borde väl ändå lära t. o. m. den
„
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mest egenkäre, att spara på så groft själfberöm
Den där själfkänslan ligger
sade Karin förargad.
för resten i blodet hos vårt folk, därför måste man
lära dem att också mätä andra efter samma måttstock. I går var Hildas mamma här och jag pratade
en stund med gumman, som förefaller klok och
hyfsad. Hilda fick bjuda henne kaffe och när hon
tackade för trakteringen sade jag, att det var roligt
lära kanna den som fostrat upp Hilda. Jag tycker
bra om flickan. Men hvad tror du gumman svarade? Jo, hon smålog öfverlägset och sade:
Minä
barn ha alla värit snälla och ordentliga och nog
är Hilda bland de kunnigaste här i trakten.
Det
viii inte säga så mycket det, kara madam, svarade
jag, världen är stor och kunskaperna mångahanda.
Men Hilda har lust att lära och det tycker jag om.
Du skulle sett huru gumman gapade, hon såg dubbelt så hapen ut som trots gamle Petter i dag.
Sanningen måste ju fram och de lära sig nog snart
att veta hvar de hafva mig.
Kanhända har du rätt
sade Alvar grubblande.
Det är blott så svårt och också en smula
obehagligt ibland att tala så där rent ut. Jag
erkänner min feghet därvidlag.
Hos dig, min vän, har denna lilla svaghet
sin grund i en ädel känsiä; den kommer af din
sade
stora finkänslighet och fruktan att sara
vara
som
„förra
vilja
Men de flesta
herrn"
Karin.
ett „herligt menneske", fastän de nog gnata och
förtala i smyg.
Ja; det är emellertid eget med dig, att när
du säger folk sanningen bli de ej förargade, tvärtom
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tycker jag de därefter se upp tili dig med om möjligt större aktning och iörtroende.
Det vet jag nog inte
svarade Karin;
men vår far lärde oss redan som barn att „sanning
framför alit", och det glömmer jag aldrig. Jag är
inte vek och ej heller lätt att hänföra, men jag
tror att jag kan gifva utan gengäld och jag vet att
jag måste kampa för det jag anser rätt.

XI KAP.
Hvad tiden går
sade fru Hultenberg en
vacker vårförmiddag tili moster Edla
i dag fyller vår lilla Knut redan två år!
Ja, och han är förståndig för fyra
försäkrade fröken Vestfält entusiastiskt.
Se bara på
honom, hur han går och tultar omkring så stadigt
som en gammal kari och ser lika begrundande ut
som pappa själf.
Orden gåfvo genljud inom den unga fruns
„som pappa själf." Ja, det hade numera
bröst
blifvit en egenhet hos Alvar, han som alltid förr bar
sitt hufvud så högt, att gå litet framåtlutad med
blicken sänkt och det hade lille Knut med barns
instinktiva härmningslust accepterat. Man såg Alvar
numera ofta försjunka i tankar som lade en skugga
öfver de öppna manliga dragen. Hon såg honom
så tydligt för sig just nu. Han hade förändrats
mycket sedän de första gången träffades, åtmin-
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stone föreföll det henne så, hon som var så förtrogen med hvarje linje i detta uttrycksfulla ansikte
med de nervöst känsliga dragen.
Var han då inte lycklig? Ack, den frågan
borde vara lätt att besvara. Hon visste att han var

nöjd med henne och trifdes väl i deras hem
det
sade han henne dagligen. Hon försökte äfven alit
hvad i hennes förmåga stod att jämna vägen och
plocka bort småstenarne för honom, men därute i
världen och samfundslifvet med ali dess slitningar,
missförstånd och krossade förhoppningar, där blef
en man med Alvar Hultenbergs läggning aldrig
skonad och det var spåren efter detta som gräft
sig in i den unge godsägarens drag.
Hvad henne själf beträffade såg hon fortfarande
ung
så
och frisk ut som någonsin förr, ja, det var
snarare som skulle lifvet i den fulla lyckans glans,
bringat alla hennes naturs rikaste möjligheter tili
en blomning vackrare än hvad den första ungdomen
lofvat. Hennes utseende var en sund, verksam och
harmonisk kvinnas i lifvets sommar. Moster Edlas
ord som väckt så många alvarliga tankar hos Karin
glömdes emellertid snart då sanden på gårdsplanen
knastrade under snabba hästhofvar och Borgs nätta
trilla körde fram tili trappan för att afleverera hela
sitt brokigt rörliga innehåll, bestående af familjen
på Framnäs med barn och blomma och som Gunnar sade med en blick på favorithunden Ketty, „det
som inte ryms inuti vagnen, det Springer efter."
Han hade som vanligt lämnat tömmarna ifrån sig
åt kvinnolinjen och Wanda intog nu helt stolt moster
Karins plats på framsätet.
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Godsägaren hade fetmat betydligt sedän vi sist
sågo honom och äfven fru Alma hade lagt på hullet, medan tvillingarna strukit upp i höjden tili ett
par täcka unga damer på fyllda tio år, med godt
hull och röda kinder, riktiga kyrkenglar
påstod
deras far och liknelsen var icke så oäfven. Det var
en liflig och pratsam grupp som tumlade fram ur
vagnen. Fru Borg förde som förr gärna ordet och
hennes döttrar tycktes ha ärft hennes språksamhet
de pratade af hjärtans lust, hälst alla tre på engång och frågade minst lika mycket.
Goddag mosterEdla! Hur mår moster Karin?
Hvar är Knuts födelsedagsbord? Såg mamma så
vackra narcisser det finnes på gården, vi ha inte
alls så vackra hos oss! Hvad heter den där slin-

gerväxten moster? Pappa, Elsa glömde sin nya
galosch i vagnen!
Så pladdrade de röda munnarna och ingen tystade dem, allra minst i dag på
en sadan festdag.
frågade Borg
Hvar är då dagens hjälte
och torkade sin heta panna;
han består sig då
ett riktigt födelsedagsväder, vi ha en värme som
midt i Juli.
Under alit detta sorl stod emellertid lille Knut
obemärkt invid trappan beskådande sällskapet med
sin alvarligt tänkande min. Det var en liten vacker
gosse med sin fars regelbundna drag och öppna
panna, men den kloka iakttagande blicken var
modrens; för att vara så liten såg han ovanligt försigkommen ut, och stultade stadigt omkring på
egna små ben.
Nå, se där ha vi ju honom. Hurrah för dig,
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lille kari!
högt

mot

utropade morbrodren och lyfte gossen
många glada födelsedagar,

taket

min pys!
Moster Alma gaf honom en öm omfamning och
stor
en
påse hembakta kringlor, hälsosamma och
närande, men när kusinerna ville kyssä honom,
vände Knut beslutsamt ryggen tili. Kvinligt behag
tycktes ännu icke utöfva någon dragningskraft på
honom, anmärkte Borg riktigt nog.
Nu kom äfven Alvar hem från fältet och hälsade gästerna med sin vaniiga vinnande vänlighet
och några minuter därefter sutto alla församlade
kring det på förhand dukade kaffebordet. Lille Knut
hade på sitt tysta sätt smugit sig tili fadrens knä.
Pappa
sade han endast och såg förtroendeupp
fullt
tili honom. Alvar mötte med oändlig
ömhet gossens blick och strök honom lätt öfver
det tjocka blonda håret, som i små krusiga vågor
kransade den vackra pannan.
Nu skall Knut gå
och leka med kusinerna
sade han därpå och
vände gossen ifrån sig.
Den lille ville ogärna lämna sin trygga hamn,
men när modren talade om att kusinerna borde
få se den lilla nätta hundvalpen, som han fått tili
födelsedagsgåfva af sin pappa, fingo de små fötterna brådtom och tvillingarna togo honom helt
moderligt i sitt beskydd.
Knut är en lydig gosse, så liten han är
sade fru Alma.
Du styr honom med ögonen, kara

Alvar.
med

Han är nog snäll, men för späd att bråkas
menade Gunnar godmodigt.
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Åh, alls inte, uppfostran börjar redan i vaginföll fru Borg ifrigt.
Små barn böra icke tagas upp då de skrika
interfolierade hennes man.
Hans hustru hotade honom med fingret.
Det
är dock det viktigaste att Karin och Alvar äro ense
i sinä uppfostringsprinciper
sade hon litet kort.
Där fick jag mig ett piller!
Gunnar låtsade svälja med en sur min.
Vi ha just ej hunnit tillämpa några princimen nog tanka
per ännu på Knut
sade Karin;
vi lika i fråga om hans uppfostran, så att däri har
Alma nog rätt.
Det kan man kalla harmoni i det mänskliga
äktenskapet
inföll Borg poetiskt.
Annars är
näst
tjänstefolksfrågan,
uppfostran,
barnens
en af de
missljuden
förnämsta orsakerna tili
i det husliga
från det ena tili det andra; nu
maskineriet, men
är ju ungdomsföreningen vackert ute igen!
Huru så?
Jo, jag hörde i går, att prosten förra söndagen utlyst en evangelifest tili midsommardagen,
just då ni skola harva er fest för insamlande af
medel tili byggnadsfonden. Det ser ut som en
tanke.
Åhnej, det är nog endast en tillfällighet och
jag skall försöka tala med honom, så få vi den saken
sade Alvar.
arrangerad
—• Prosten lär väl tycka att ni roa er för
mycket
skämtade Borg.
Det är hans fulla rätt; enhvar, och särskildt
en aktningsvärd kyrkans man, må fritt uttala sin åsikt.
gan
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Du är alltid tolerant.
Åtminstone har jag aktning för andras öfver-

tygelse.
Jag håller med prosten
sade fru Borg.
Nog är det alldeles för mycket bråk med ungdojag menar folknöjena.
mens nöjen nu förtiden
Minä flickor därhemma äro så upptagna af föreningsintressen att sysslorna ibland gå alldeles på tok.
Mimmi hör tili nöjeskomiten och Olga är med i
teaterpjesen.
Jag kan intyga att hon repeterar flitigt
ty två morgnar redan har jag tunsade Gunnar
nit henne under morgonstädningen i samspel med
Wanda räcka fram turvis min klädesborste och mitt
cigarrställ som försoningsgärd, i stället för blommor
som pjesen fordrar. Det tyder på sceniska anlag
och jag tror att hon har framtiden för sig.
Du skall då skämta med alit!
Träffadt, min gumma lilla!
Halling tror att den dramatiska konsten är
af starkt uppfostrande betydelse
blandade sig nu
och jag delar denna hans åsikt,
Karin i samtalet
såvida tendensen är god. Men i en folkpjes borde
icke få smyga in en enda falsk ton, då har den
förlorat sin uppgift.
Man får tili exempel icke för att åskådliggöra dryckenskapens skadlighet, låta en fyllbult säga
grofva kvickheter, som bringa hela publiken att
sade Alvar.
skratta
Det vore då hälst någonting roligt
suckade
Borg;
tendensstycken äro annars det tråkigaste
jag vet.
9
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Ja, de här föreställningarna äro nu inte heller tillkomma i afsikt att förbättra din uppfostran,
du oförbätterlige Gunnar
skämtade hans svåger.
Nog måste det finnas ett godt skämt också i
vara små pjeser, det behöfves alit för väl som krydda
i hvardagsmaten, isynnerhet om det tillika på ett
roligt sätt gisslar ett eller annat samfundslyte. Det
är svårt att gå medelvägen i en så ny och viktig
fråga som för folkbildningens höjande afsedda nöjen.
„Til folket maa det bedste ikke vaere for godt, naar
folket skal blive godt nok til at fortjene det bedste"
säger Erik Bögh.
Prosten utlyser bibelförklaring hvar enda
gång ungdomsföreningen har sinä sammankomster
sade fru Borg.
Flickorna möta alltid kyrkfolket på vägen dit.
Det är hans sätt att demonstrera.
Nej, säg inte det Gunnar; han menar nog
väl, det vet jag säkert och hvar och en försöker ju
på sitt sätt.
Så är det väl
instämde hari Karin.
Här finnes ett s. k. fromt parti inom socknen som
omutligt fördömer världsbarnen, tili exempel Sundskan och hennes dotter. Jag såg dem förra söndagen gå åt kyrksidan tili, sjungande någon andlig
sång på melodin tili „gubben Noach". Hildas mor
hör nog också tili samma förbund, men hon är en bra
människa i mitt tycke, då däremot Sundskan slamrar som en riktig skvallerkvarn och dottren är illa
känd tili sinä seder.
Hilda säger att modren nog ser snedt på henne
för att hon är med i ungdomsföreningen, menjaganser
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att hon vunnit mycket därpå. Då jag kom hit var
hon en snäll men tanklös flicka, nu kan jag däremot tala med henne i en hei mängd ämnen och
hon är intresserad af både böcker och tidningar.
Jag har heller aldrig därför funnit henne försumlig
i tjänsten.

Hilda är också en ovanlig tjänarinna
men de mera flyktiga påverkas
medgaf fru Borg
nog af lekar och nöjen, isynnerhet då man låter
dem förstå att sådant är behöfligt för dem.
Ja; när man riktigt börjar studera ett samhällsproblem, ser man först huru många olika sidor hvarje
anmärkte Hultenberg tankfullt.
Ibland
fråga har
känner jag mig också helt osäker och det enda jag
har klart för mig, är att jag själf viii det rätta, om
jag också ej känner medlen att fullgöra det.
Karin räckte honom handen öfver bordet.
Däri ligger just det mänskligt ofullkomliga i vara
bästa sträfvanden
sade hon stilla.
Vi hafva också i vårt nykterhetsarbete haft
ett ledsamt bakslag
Nyomtalade nu Alvar.
gårdssonen har på en stadsresa supit sig full och
kömmit i slagsmål, så att han blef tagen af pölisen.
Fadren kom tili mig i fullt vredesmod och sade
att alltsamman var min skuld. Man skall inte genom löften och själfgjord helighet göra bättringsförsök, sådant straffar vår Herre med fördömelse,
och om sonen nu gick den vägen så hade han
mig att tacka för det.
Huru kunde han väl vara så absurd?
Ja, jag försökte visserligen efter bästa förmåga öfvertyga honom om hans förblindelse och
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att det omöjligt kunde vara en Gud misshagligföreteelse om folk som förut supit, senare försöka afhålla sig från denna ovana. Men alit förgäfves. Ingen
kan någonsin öfverbevisa en religionsfanatiker.
Det har du rätt uti; det skall inte vara förnuftsskäl, endast tro. Sedän kan man gärna lefva
som om hvar dag vore den sista
sade Borg
Jag hatar ingenting så mycket som
med hetta.
fromleri och skenhelighet.
Alvar svarade ej. Han satt fördjupad i tankar
som kommo hans ansikte att fördystras och hans
blick drog sig inåt. Men nere ifrån gårdsplanen
ljödo muntra barnaröster och tvillingarna uppenbarade sig nu vid trappan lectende dagens hjälte
prydd med kransar af löf och blommor.
Se, se! hvad Knut är grann
ropade lilla
Elsa
vi leka att han är kung.
Ja, det är han ju också efter pappa på
Blendas födelsedag kallade henne „dagens drottning"
sade Wanda.
Mycket rätt, min flicka.
Gossen betraktade förnöjd sin ståt och ett gladt
leende lyste upp hans lilla tankfulla ansikte.
Framtidens kung
sade Karin leende;
alla hafva vi nog någon gång höjt oss tili konungar
och drottningar i framtidsdrömmarnas sköna rike.
Ja, kanske står vår framtid, kara hustru,
svarade
förkroppsligad i den där lilla bytingen
Alvar.
Han är blott ett löfte ännu, en knopp,
men lifvet skall utveckla honom tili rik blomning
skola vi hoppas, om han blott kan lära att halla
fast tron på det goda och på sanningens och rätt-
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visans slutliga seger öfver våld och förtryck. Vivat,
lille Knut!

Ja, vivat, unge framtidsman!

ropade Gun-

nar och höjde gossen än engång på starka armar.
Må du bli en lika bra kari som far din.

Nej, nej! mycket, mycket annorlunda
sade
När jag
Alvar med ett nastan vemodigt leende.
ser något brista för mig och känner mig svag och
ofullkomlig, tänker jag alltid på gossen. Jlle faciet!"

XII KAP.
Hvart skall du ut i dag, Alvar?
ljöd svaret
Tili prästgården
jag måste
tala med prosten om de här festerna, som ju tyckas vilja kollidera med hvarandra. Jag är nog snart
tillbaka. Farväl så länge.
Godsägaren hälsade med piskan och så bar
det af. Eftermiddagen var mild och lätt mulen.
Fälten på ömse sidor af vägen böljade för vinden,
lofvande en vacker skörd, och gräset på ängarna
var ovanligt frodigt. Hultenberg försökte fästa tankarna vid dessa för en landtbrukare så glädjande
företeelser, men ändamålet med hans färd steg dock
alltid i förgrunden; han var nu engång sadan. Allting som kunde leda tili en konflikt plågade honom
och isynnerhet dubbelt på senare tiden, då han
ofta vid minsta förstämning erfor en rent af fysisk
smärta i sitt hjärta.
Då han blickade tillbaka på gångna år, ihågkom han med vemodig saknad den friska lefnads-
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lust och det glada mod med hvilket han i början
af sin landtmannabana bekämpat hvarje motstånd,
hvarje mötande svårighet, men så var det äfven
sannt att mycket hvad han den tiden hoppats och
trott på, icke hallit streck.
Så hade hans vackra dröm om idealförhållandet
mellan husbonde och underhafvande starkt förbleknat. Misstro, själfrådighet och ökade fordringar
hade blifvit följden af hans frisinnade förslag och
han kunde ej göra det klart för sig om de stammade direkte därur, eller borde hänledas tili tidsförhållandena. Äfven ute i socknen stötte hans
planer på motstånd, man ville ej se hans goda
mening, också när hans anföranden inneburo en
påtaglig fördel för kommunen. Låg då felet kanske
ändå hos honom själf, ehuru hans afsikter voro de
bästa? Den frågan hade han numera ofta gjort
sig, och i hans ensamma stunder kommo dessa
spörjsmål in på honom med en tryckande tyngd
som förjagade lugnet ur hans tankevärld, hittills
hans lyckligaste tillflyktsort. Förut hade han
också gärna meddelat sig med likatänkande, nu
däremot skyggade han nastan tillbaka därför, såsom
skulle alit det mindre angenäma klädt i ord, blifvit
honom än pinsammare.
Försänkt i grubbel härpå, åkte han framåt
och nådde snart den vid vikens motsatta strand
liggande hemtrefliga prästgården. Prosten hvars
hustru var död, hade såsom värdinna i huset sin
syster, en äldre änkefru, som vänligt välkomnade
gästen och på hans önskan att få träffa hennes broder, genast förde honom in i mottagningsrummet.
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Det var skumt därinne tili följd af de mörka gardinerna och den tunga gammaldagsmöbeln, en läderklädd soffa och högamåladebokskåp. Prosten, enliten
spenslig man med blekt ansikte och långt gråsprängdt
hår, som hängde nedåt kinderna och blandade sig
med det glesa skägget kring den spetsiga hakan,
satt vid skrifbordet lutad öfver sinä papper. Ögonen voro små och mycket närsynta. När han varseblef den främmande, steg han upp med en oviss
och frågande min och närmade sig långsamt.
ah, det är
Med hvem har jag den aran
ju herr Hultenberg.
Förlåt, men min syn är
något försvagad. Var god och sitt ned.
Tack, jag hoppas att icke störa herr prosten
i något angeläget arbete?
hm
Nej, ingalunda, nej, jag
jag har
alltid tillfälle, när någon af församlingsboarna önska
råka mig.
Han harklade sig, tog af glasögonen
och torkade dem på en näsduk som låg hopviken
där bredvid. Det märktes tydligt att han förundrade
sig öfver besöket och var en smula orolig öfver den
möjliga anledningen därtill.
Godsägaren lämnade honom dock ej länge i
ovisshet härom.
Jag kommer för att tala om de där festerna
midsommardagen
började han.
Prostens ansikte ljusnade.
Ja, vi skola hafva
dagen;
folket har blifvit underevangelifest här, den
rättadt därom och predikanterna äro bestämda, så
att den kan ej uppskjutas, kanske det är herr Hultenbergs mening att
att
har hört omtalas att herrskapet skall halla en världslig
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tillställning samma dag och den tanken har mycket
oroat mig, skall jag säga. Gudstjänst och mammonsstjänst stå illa tillsamman och synden drager lätt
de tanklösa och okunniga från den förra tili den
senare, isynnerhet om valet ligger så närä som här
skulle blifva fallet. Jag stod redan i beråd att
skrifva tili herr Halling eller er, men om det nu
blifvit en planförändring så gläder det mig hjärtligen.
Tyvärr måste jag meddela prosten att vi
omöjligt kunna ändra vår festdag
sade godsDen är annonserad i
ägaren nastan brådskande.
flera tidningar sedän tre veckor tillbaka. En känd
sångerska som just då kommer tili orten, har lofvat
sitt biträde och tusen andra omständigheter göra en
förändring outförbar. Jag hade hoppats att vi kunnat
ingå en kompromiss, men
Den gamle mannen stirrade i stum häpnad på
sin gäst. Slutligen sade han sakta:
Då vet jag
göra
jag
inte hvad
mera skall
och sjönk med
ett så hjälplöst uttryck tillbaka i stolen, att Alvars
känsliga samvete blef helt skakadt.
Det gör mig verkligen uppriktigt ondt
stammade han, men prosten vinkade med handen
likasom afböjande.
Hvad hjälper det, när ni likväl icke förändrar
tankar
Domkapitlen ålägga
sade han tonlöst.
oss, Herrans tjänare, att se tili huru sabbaten helgas och att inga världsliga förlustelser då få äga
rum, men församlingsboarna akta icke därpå. Jag
predikar, kallar och förmanar, men förgäfves. Lek
och lust locka mer än bön och gudstjänst. Herren
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förbarme sig öfver oss, det står illa tili i församsamlingarna.

Han harklade sig åter och begynte med nervös ifver vrida näsduken kring sinä magra fingrar.
Alvar ryckte sin stol närmare.
Jag tror att vi i mycket icke förstå hvarrätt
sade han.
Skulle prosten hafva
andra
att
mig
tålamod
låta
utveckla minä åsikter i denna
fråga?

Gubben nickade matt och Hultenberg började tala, först afbrutet, men sedän, ju mera han
värmdes af ämnet, alit lifligare och utförligare. Han
beskref sinä känslor som ung student, huru han då
uppfattat lifvets betydelse och individens inlägg i
samtidens utvecklingsarbete; sedän kommo de senare
årens ideer, den nya uppfattningen af de bildades
plikter mot de mindre upplysta. I alit hvad han sade
framträdde hans varma hjärta för sinä medmänniskor, alit detta ädelt personliga i hans karaktär, och
den gamle mannen blef alit mera uppmärksam,
läpparna halföppnades, man såg att han likasom
med alla sinnen sökte mottaga den andras ord.
Det är icke af motsägelseanda, icke af begär
att stifta ofrid inom vårt samhälle, utan af brinnande öfvertygelse, af en innerlig samhörighetskänsla med hela mänskligheten, jag sträfvar tili att
göra min omgifning lyckligare, efter min tro och
slutade han.
förmåga
Och herr Hultenberg anser att lyckan består
i detta?
Jag tycker att deras lif hittills värit fattigt
på alla högre och ädlare intressen och hvilka för-
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lustelser hafva de haft att tillgå? Jo, att sofva sig
matta på helgdagarna och besöka supgillen eller

danser som slutat i synd och uppenbar skam.
Ingenting för anden, ingenting för ungdomslusten,
som ovilkorligen måste söka sig utbrott på något
sätt. Jag har tänkt på alit detta, jag har velat tillförsäkra dem enkla, sunda förströelser och väcka
deras sinne för någonting ädlare och bättre än deras
nuvarande värld erbjudit. Då man själf fått tili
öfverflöd matta sig vid konstens, literaturens och
vetenskapens rågade bord, skulle man väl då ha
hjärta att låta sin broder hungra.
Den unge godsägaren hade rest sig och stödde
nu lätt sin smärta gestalt mot stolkarmen, medan
hänförelsens glöd strålade i hans blick. Prosten
satt tyst, men kring hans tunna läppar hade lägrat
sig ett uttryck som minde om svunna dagar, då
ungdomsglöden äfven strömmat varm i hans ådror.
nickade han.
Jag förstår er
Det lyste tili i Alvars ögon, men den gamle
skakade sitt gråa hufvud och tillade långsammare.
Vi tanka dock så olika. Alit det ni talar om
afser endast denna världen och huru säger skriften:
„denna världens väsende förgås." Man måste söka
glädjen i Gud. Några inom denna församling hafva
äfven insett detta.
Är prosten fullt säker på att icke bland
dessa såkallade fromma, finnas dem som utom kyrkan
uppföra sig som ulfvar i fårakläder?
frågade Alvar
tviflande.
Mången går i kyrkan och på bibelförklaringar och för jämt Guds namn på tungan, men hans
vandel vittnar mot ali denna gudlighet, hvilken för
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den mera klarsynte framstår som idel skrymteri.
Skenhelighet är sämre än likgiltighet.
Prosten suckade djupt.
Gud ser tili hjärtat;
såningsmannen kan endast utföra sitt arbete och ve
honom om han icke är en trägen arbetare i Herrans
vingård. „Deras själar skall Han kräfva utur din
Den gamles röst ljöd högtidlig, såsom
hand."
man kunnat tanka sig någon af gamla testamentets
profeter.
sade
En kristen bör juföra ett kristligt lif?
Alvar stilla.
Det förstås; men inte häller på gärningar
bygga sig inträde tili Guds rike, ty dit leder endast
trons smala väg.
—Ja väl. Men i detta lifvet gäller dock människans handlingar ganska mycket både inför henne
själf och andra. Betänk blott exemplet af ett dåligt
lefverne hos den som viii gå och gälla som en from
kristen.
Unge man
sade prosten plötsligt och
Jag tror att ni
lade sin hand på Alvars arm.
viii verka för det som rätt är, på ert sätt; men skördar ni också frukt af edert arbete?
Alvar studsade; därpå svarade han vemodigt:
Ack nej, långt därifrån.
Den gamle nickade.
Så är det också med
Han lär enligt
själaherden
sade han saktmodigt.
sin öfvertygelse i tron på Gud, om han också säilän
ser den säd spira, som han i tålamod sått. Må Gud
döma om vårt arbete och Han gör det äfven med
det är min fasta tillförsikt.
rättvisa
Alvar bugade sig vördnadsfullt för den gamle.
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Jag ber att få betyga er min personliga aktning,
både som präst och människa
sade han artigt.
Gubben böjde på hufvudet.
Ni hör dock tili
svarade
dem som icke behöfva oss
han.
Huru
tror ni t. ex. det verkar på den oupplysta allmogen,
att herremännen nastan alltid utebli från kyrkan och
gudstjänsten?
Jag har tänkt mig att detta vore individens
ensak
svarade godsägaren hastigt.
I det mänskliga samhället utöfvar den ene
ovilkorligen inflytande på den andre, och detta
starkare ju högre den ena står öfver den andra i
socialt hänseende
Ni beklafortsatte prosten.
gar vårt folks saknad af alit som kan höja och förädla det, men ni glömmer att det redan i århundraden ägt det högsta af alit
kristendomen. Ingenting på jorden kan lyckliggöra människoanden såsom
Kristi lära, ingenting så trösta i sorgen, så styrka
i motgången och lugna i stormen som den, och
öfver alit som här trycker och tränger hjärtat spänner den hoppets ljusa bro mot himlens salighet.
Jag viii ännu säga er något, unge man; ni arbetar
ärligt och kanske äfven med rätt mången uppoffring, för edra mindre lyckligt lottade likars bästa,
men det fattas dock något i ert arbete, det är icke
bygdt på den rätta grundvalen.
Det uppstod en lång tystnad efter dessa prostens
ord. Men slutligen vände sig Alvar tili honom och
Ni ogillar således alla vara sträfvanden?
frågade:
Kan ni dansa och leka tili Guds ära? Allting beror på sinnelaget och den rätta bevekelsegrunden.
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Gud må veta att jag endast viii det goda
svarade godsägaren djupt alvarligt.
och det sanna
Jag tackar
Prosten betraktade honom vänligt.
er för att ni kom tili mig, herr Hultenberg, och
öppet uttalade edra tankar. Det har skingrat mången fördom, mången misstrons dimma i min själ.
Godt om det alltid så vore mellan prästen och lekmannen.
Och ändå har jag inte vunnit det egentliga
ändamålet med mitt besök
sade Alvar småleende.
Angående festerna stå vi på samma punkt som
förut; men det kan nu ej hjälpas för denna gång,
härnäst lofvar jag att komma tili prästgården innan
vi utsätta festdagen.
Det är dock ett medgifvande.
Alvar bugade sig.
Farväl, herr prost; jag
står i tacksamhetsskuld tili er för det tålamod hvarmed ni afhört mig och den fördragsamhet som framskymtat i alla edra yttranden om dem som äro olika
tänkande med er.

Detf ligger intet berömligt däri, unge

man
Ula hade jag annars

svarade den gamle sakta.
själf lärt hvad jag söker att tillämpa på andra.
Min önskan vore blott den, att alla olikatänkande
skulle komma därhän att som jag, se lifvet i kristendomens ljus. Man kan möjligen bära glädjen utan

det, men aldrig sorgen.
Om vi också gå skilda vägar, är det godt
att veta att vi göra det utan agg och bitterhet
sade Alvar och tryckte hjärtligt den gamles hand
tili afsked.
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XIII

KAP.

Fru Borg hade tagit af barnens kläder med tili
arbete och klippte och sydde nu i full fart, under
det hon samtalade med moster Edla, med sin sticksöm placerad i sitt vanliga soffhörn. Det kom alltid sådant lif i huset med Almas besök och samtalsämnen saknades därvid aldrig.
Karin halflåg i en hvilstol. Hon var ännu klen
efter sin lilla flickas födelse och det var just en
lagom förströelse att se huru flinkt systern tråcklade, veckade och rynkade det röda tyget hon höll
på med.
Gunnar skall alltid ha rödt åt tvillingarna
sade hon.
Han påstår att den färgen harmonierar
ett
med
friskt barnaansikte; lilla Elsa får högblått,
det passar så bra tili hennes bruna hår.
Elsa blir säkert den nättaste af dem alla
tre
sade Karin och strök öfver det vackra blå tyget.
Gunnar tycker att hon liknar dig.
Verkligen; moster Edla åter påstår att vår
lilla tös här, har din fina näsa.
Åh, inte kan man just se likheter på ett tre
veckors barn; men för resten är hon förtjusande,
och det är roligt att se huru betagen Alvar är i
henne. Alla pappor dyrka sinä döttrar, tror jag.
Nog är han lika svag för Knut.
Ja, Knut är också ett så ovanligt barn
sade moster Edla lifligt.
Jag tror det inte finnes
någon så snäll gosse i hela världen.
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Det sade jag ju från det han kunde jollra
inföll fru Alma.
Den här lilla tyckes ju också
bli ett litet underverk; man hör ju inte af tienne på
hela dygnet. Du är då verkligen lycklig med dina
barn, kara Karin; men det kommer sig väl af att
du själf är en så harmonisk varelse som aldrig
bringas ur humör, hvilket däremot ofta händer mig.
Modrens lynne inverkar mer än man kan föreställa
sig på sådana där små.
Det är sant; men så har jag också haft så
dugliga sköterskor; Emmy ären verkligt bramänniska.
Jag måste visst låta både Mimmi och Olga
i
tog Alma vid.
vår
De äro så begifna
gå
på att roa sig och tro nu att sådant bestås alla
dagar om de komma tili staden. Lycka tili!
Det har jag för att jag aldrig nekat dem några
nöjen här på landet.
Nog tycker jag Karin också betydligt missräknat sig på Hilda
inföll moster Edla.
Ja, tänk så otacksamma de kunna vara, och
Karin som värit så god mot flickan.
Inte har jag gjort henne mer än min skyldighet värit som matmor. Hon var en så särskildt
duglig tjänarinna.
Ja, men att sedän gå och narra dig att hon
måste hem för att sköta om sin sjuka mor. Och
det blott för att fritt få drifva omkring med den där
supige Nygårdssonen. Ett sådant lif kunde den
fromma modren tåla att se. Huru förklarade sig
Hilda när du talade med henne?
Hon sade att hon ej var mig skyldig någon
redogörelse för sinä egna angelägenheter.
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Och du?
Jag svarade att jag hoppats hon skulle ha
förtroende tili mig såsom en vän och icke blott för
att jag var hennes värdinna. Men naturligtvis sade
jag henne alvarsamt min tanke om hennes förhållande tili en man, som hon hvarken nu eller tidigare skulle velat erkänna som sin fästman. Karien
är nu på väg tili Amerika.
Och du tog Hilda tillbaka; det skulle jag
ej kunnat.
Då
Karin såg tankfull ut genom fönstret.
hon, strängt taget, ej brutit något i sinä plikter mot
mig, sade jag att om hon ville kvarstå i min tjänst,
skulle jag förlåta att hon narrats och hoppas på att
hon af detta lärt sig inse det fula i ali slags lögn
och falskhet. Hon vet hvar hon har mig, sedän
dess ha vi aldrig vidare taiat om den historien.
Jag skulle ej härdat ut med henne
utbrast
tänjbart;
fru Alma.
Mitt tålamod är inte altför
jag har nu hallit på och predikat i sex år utan att
se minsta resultat och nu ids jag inte längre. De
äro ett otacksamt följe allesamman, men du har nu
engång dina egna ideer, du Karin! Du förargar
dig inte tili gallfeber på den skenheliga Sundskan,
eller den gemena Lindkvistskan som ljög för dig
med väfven och Hildas mor sedän, som uppmuntrar
ett osedligt lif hos sitt eget barn. Usch då!
interfolierade moster
Ja, Alma har rätt
sämre folk skall man aldrig krusa med.
Edla
Ju mera man ger, ju mera pocka de att få och det
trots alla edra skolor och möten och bildningsarbeten!
Gumman blef så ifrig att strumpstickorna
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Nedåt har det gått
framåt,
det
är
då
säkert.
och inte
Karin hade rest sig och stödde hufvudet mot

slamrade mellan fingrarna.

handen.

Jag tänker halla ut, jag

sade hon

Hvad betyder sex år af en människolångsamt.
ålder; ett helt lif måste man gifva och likväl gå
bort utan att se mer än kanske blott en svag ljusning i det omgifvande mörkret. Tror du också Alma,
att folket gått nedåt? Historien lär oss ju att i den
mänskliga utvecklingens gång finnas många olika
skeden, stundom synes det som ett tillbakagående,
andra tider står alit stilla; men sedän kommer åter
en ny väckelsens och framskridandets hoppfulla vår.
Därför få vi häller aldrig bli modlösa.
Under goda, fredliga perioder, försjunker
folket i maklighet och ro; man njuter tanklöst af sitt
goda, krafterna förslöas och laster växasmygandeupp.
Trädet synes ännu friskt, men kärnan är maskstungen. Under lidandet däremot pröfvas styrkan, viljans
stål härdas och det bästa från djupet söker sig fram
tili ytan. Vi själfva äro lefvande bevis därpå, sorgen allena gjorde oss stora en gång.
Alvar hade kömmit in
Rätt så Karin!
och slog sig ned på en stol vid hennes sida.
Den där sanningen finner sin tillämpning på individen lika väl som på nationen i sin helhet. Hvarje
äkta metall måste härdas genom eld.
Fru Borg nickade.
Ja! Det vet jag endast att
jag för tillfället är utled på alit hvad folkbildningssträfvanden heter
Jag beundrar Karin.
sade hon.
Vet du orsaken tili hennes tålamod?
frågade svågern leende.
Hon väntar litet och
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fordrar intet.
Han gaf Karins hand en lätt smekning.
Fick du karien att taga reson?
frågade
hon sakta.

Nej; det kan jag ej säga. Han tyckte sig
vara i sin fulla rätt, fastän han bevisligen undansnillat tre dagars arbete. En fattig kari med hustru
och barn att försörja, om han slinker undan med
gårdens dagsverke och tager betalt från två håll på
hvad betyder det? Så förvillade äro
engång
deras rättsbegrepp. Ibland står jag rent af förstummad gentemot dem. De flesta af hans arbetskamrater gingo också genast öfver på hans sida
mot mig.
Tror du äfven detta beror på rashat?
Möjligt; men i så fall ha de fullkomligt orätt.
Min far var ju en folkets son, som blott genom
egen flit och duglighet arbetat sig upp i världen.
Hvad äro vi väl, den ene såväl som den andre, annat
än samhällets arbetare hvilka måste se tili att fylla
vår plikt.
Men det är skilnad på arbetare och arbetare
inföll fru Borg som hört de sista orden.
Ja, det beror på upplysningen och kunskapen och den viii du ju ingenting ha att skaffa med,
kara svägerska. Det är i det hela bara en cirkelgång alltsamman.
Han strök sig öfver pannan
det
lade
någonting
sig
och
trött öfver hans drag som
plötsligt liksom föråldrade dem.
Sofver lilla Snöfrid?
Se på henne. Karin visade mot korgvagnen
som stod så närä att hon kunde nå den med handem
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Nej, hon ligger och ser upp med stora vidHan
öppna ögon. Du lilla vackra älskling!
böjde sig med obeskriflig ömhet ned öfver barnet.
Hvad det är för en hvila att betrakta ett sådant
där oskuldsfullt litet barn, som ännu ingenting pröfvat af lifvets motgångar och strider. Om man ändå
Han suckade tungt.
Drängkunde skona dem.
gossen trampade i dag sönder Knuts lilla släde. Han
grät så bittert, stackars liten! Jag funderade just
på hvad sätt man skulle kunna skaffa honom en
ny. Huru lyckligt så länge man kan ersättä dem
förlusterna, längre fram i lifvet går det icke så lätt.
Janne har bedt Knut om förlåtelse för sin
vårdslöshet och därmed måste han noja sig tillsvidare
sade modren lugnt.
Vi ha kömmit
om
att
gräma
öfverens
inte mera
oss öfver
släden utan taga saken raskt. Det är bra att
härda sig för lifvets svårigheter och Knuts tårar
hafva också längesedan torkat, han är af segt virke
likasom jag.
Ja, ja; pröfningen förädlar tili och med ett
litet barn
sade Alvar mildt.
Gör du honom
stark, min vän, stark för att kunna lida, ty det är
dock tili slut alla dödligas lott.
Den som är stark i lidandet är också stark
att
Se
segra
tili
svarade hans hustru tryggt.
här ha vi Gunnar!
Hvarför kommer du så sent?
Jag ville ej försumma barnens lektioner och
lofvade därför blott att hämta Alma
sade Borg.
riktigt
Du har blifvit en
rutinerad pedagog,
kara bror; hvem hade kunnat ana det.
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Ja, man vet aldrig hvad alit man kan duga
tili. Det har nu visat sig att jag har flera pilar i
mitt koger.
Ja! Det var ett präktigt påhitt af dig att
börja själf med barnens undervisning, då du ändå
ej ville sätta dem i skolan
sade Alvar.
Ja, ser du, jag väntade bara på en förbättrad lärometod
han kisade mot hustrun och såg
skälmsk ut.
Nu få de små stackarena lära sig
utan metod.
Säg hellre efter din högst egenhändigt uppfunna
inföll fru Alma skrattande.
Hela läroordningen hänger ju så prydligt präntad som möjligt på barnkammarväggen.
Jag viii inte ha minä flickor tili några blåstrumpor som tala om logik och metafysik och
problem och system och
idiotism, puh! De
skola bli gammaldagskvinnor rätt och slätt; sköta
hushåll, gifta sig och uppfostra barn tili ett bättre
släkte än det närvarande. Punktum.
Men tänk om din Wanda som har så godt
hufvud skulle vilja bli student?
Då säger jag: nej pass!
Det vore då första gången du skulle neka
henne något
menade modren.
Jag tror för öfrigt inte att jag behöfver
komma i sådant dilemma. Någon frukt måste väl
min troget inplantade lärdom bära. Vi läsa geografi,
naturkunnighet och engelska, det är alit hvad en
framtidskvinna behöfver.
Och historia
interfolierade Karin.
I det ämnet håller jag alltid mundtliga före-

149

förklarade Borg docerande.
Och så ha
drag
vi ju bibliska historien med bilder, den lärde jag
själf i tiden af min mor och det är en intressant
bok. Lilla Elsa öfverraskade mig i dag med frågan
om kvinnorna på Noaks tid tappat bort sinä marångnålar efter de alla simmade omkring med upplöst
hår i syndafloden. Hon har naturligtvis den allra
största fröjd af bilderna.
Ja, barn kunna fråga mer än sju vise förmå
svara
skrattade Karin.
Nu måste vi emellertid taga afsked, lilla
gumman.
Straxt du; blott jag fått kasta en blick på
Karins väf.
Det är ej annat än sommargardiner tili verandan; Hilda väfver just ned hela härligheten i morgon.
Här har sprungit både värdinnor och torpargummor för att se på den väfven och lära sig
konsten
berättade fröken Vestfält.
Jag tycker det är roligt att kunna lära folk
en så enkel sak
sade Karin.
Då siippa de att
köpa alit från handelsbodarna, och så kan husmodren
tili och med i den tarfligaste stuga sätta upp en
snygg gardin för sinä fönster.
Du arbetar för en god sak, den inhemska
och särskildt hemslöjdens upphjälpande.
På sätt och vis; men jag har ingen skola,
må du tro. Jag sätter endast upp en väf och den
som intresserar sig därför får gärna taga den i

betraktande.
sätt

Nog står Karin dem tili tjänst på tusen
sade moster Edla.
Alla komma de hit
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och begära råd och hjälp och medicin tili och med;
jag minnes huru du en förmiddag steg sju gånger
upp från spinnrocken du arbetade vid.
Jaså, du spinner också, kara svägerska; det
låter helt poetiskt.
log Alvar.
Snarare musikaliskt
Det är
ett så behagligt ackompagnemang, rockhjulets surrande, när jag sitter och laser här vid lampan.
Jag måste ju lära mig att spinna, då minä
gummor häromkring alldeles tyckes ha glömt konsten
Ni herrar borde
skämtade den unga frun.
i stället egna er åt träslöjd. Såsom nu är, kan man
ej få en bytta eller sked gjord här på orten.
Jag kommer ihåg när jag i pojkåren en
gång under ferierna var ute med en kamrat tili hans
hem, en prästgård på landet, huru trefligt det såg
ut i den stora folkstugan då brasan flammade på
härden och alla gårdens karlar sysslade med olika
trädarbeten. Naturligtvis skulle vi gossar då också
gripa oss an med yxa och såg, men därvid stannade det äfven
sade Borg.
De ha däremot nu större ledighet tili andlig
odling
inföll Alvar.
De flesta halla sig ju
numera med tidningar.
Jag tror på kroppsarbetets välsignelse äfven
under aftontimmarna
sade Karin energiskt.
Nu
ledigheten
onyttigt
oftast tili
dåsande och för
går
de yngre tili spring i byn. Arbetet förenade familjen
i hemmets krets och då blef mycket gjordt som nu
måste köpas.
Förr fanns det också spinnrockar och väfstolar i stugorna, men numera saknas de ganska
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sade fru Borg.
Och skall en gumma
ofta
betalning,
anser hon sig göra
spinna eller väfva för
en riktig nådegärning som ej kan tillräckligt uppskattas.
Jag är inte heller
Hennes man skrattade.
sade han.
Endast en gammal lat
något bi
drönare i samhällskupan, då däremot du och

Karin
Ja, jag sjunger gärna arbetets „höga visa"
svarade den unga frun med glänsande blick.
Det var vackert vinterväder när de kommo ut
och lille Knut lekte på gården.
Låt gossen följa
med oss
bad fru Borg;
flickorna skola bli
förtjusta och de få åka ut och följa hem honom i
god tid på eftermiddagen. Vili du komma med
oss, lilla vän?
Ja, om pappa kommer och hämtar mig
sade gossen och såg frågande upp tili fadren.
Det lofvar jag dig, min pys; var snäll hos
moster och morbror och hälsa kusinerna.
Godsägaren lyfte leende den lille karien upp i slädan
och bonade väl om honom. Så dröjde han ännu
kvar en stund och såg efter de bortfarande, men
plötsligt förvreds hans ansikte som af en häftig
smärta och han tryckte handen mot hjärtat.
Det var ej första gången han erfor denna stickande känsiä. När han nu stod där och stirrade
utöfver det snötäckta landskapet, som glimmade i
vintersolens sken, grep honom omutligt en beklämmande ångest, en fruktan för någonting dystert och
mörkt som han icke kunde undfly.
Hvad var då detta?

—■
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Och långt från fjärran, han visste ej om det
var utifrån, eller från djupet af hans eget
kom svaret:
det är dödens förebud.

innersta,

XIV KAP.
i fyllan och
Nygårdshusbonden hade stjälpt
och försträckt sin arm som
villan, påstods det
tillsvidare var fullkomligt obrukbar. Det var kommunalläkaren, doktor Linden, som berättade historien
på Nordanvik, när han vek in för att titta på lilla
Solveig som hade hosta.
Det varsta är att karlens arm borde masseras hvarje dag, och nu måste jag resa bort i morgon tili ett läkaremöte. Det är verkligen fatalt;
jag vet ej huru jag skall ordna det för honom.
Kunde man inte få tag i någon gniderska
proponerade Karin.
Nog anvisades mig ju där en gammal häxa,
men hon var alldeles omöjlig
sade doktorn
förargad.
Alvar log åt det drastiska uttrycket.
Kunde du inte använda en vanlig förnuftig
framkastade han
människa, tili exempel mig?
leende.
Det skulle du verkligen?
doktorn såg
pröfvande på honom.
Ha inte du och gamle
nämndeman värit ärkefiender, och antagonister i
nykterhetsfrågan dessutom?
Jo, men hvad gör det tili saken.
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Och moran hör tili de gudliga och dömmer
tili nedersta
Du skulle
ungdomsförening
er
dig
myrstack.
hos
dem
som
i
kanna
orm
Alvar skrattade.
Om du verkligen tror att
jag duger för ändamålet, så tänker jag saken nog
reder sig för öfrigt.
Jag tycker du själf skulle behöfva läkarehjälp. Du börjar se dålig ut.
Hultenberg såg hastigt bort tili Karin som
sysslade med den lilla flickan.
Det skola vi ej
sade han afböjande.
Låt mig
låtsa om nu
följa dig tili Nygård, så kan du lära mig de rätta
greppen.
Och därvid blef det.
Gamle nämndeman mottog den oväntade hjälpen med sur uppsyn, men nöden har ingen lag.
Han var ovan vid att vara sjuk och ville så fort
som möjligt siippa den nödtvungna overksamheten.
Första gången var värdinnan osynlig, men andra
dagen kom hon själf in med kaffebrickan. Hultenberg
var försiktig i sinä yttranden och skötte blott det
uppdrag han åtagit sig.
Mot slutet af veckan var armen redan betydligt
mindre svullen.
Nu kommer nämndeman snart i rörelse
igen
sade han uppmuntrande.
Lappadt blir nog aldrig helt ändå
knotade gubben.
När man blir så gammal som jag,
kännes lemmar och leder också eljest styfva.
Åh, nämndeman är ju ännu så rask som
trots någonsin mången ung kari.
Man måste väl försöka halla i sig, hvem skulle
annars se om gården, när enda sonen är i Amerika.
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Ja, och enda dottren inte bryr sig om annat
än dans och lek och herrskapsseder.
En tung
suck nådde Alvars öra. Värdinnan hade tyst kömmit in i kammaren och satt sig på stolen vid dörren. Hon var en äldre, något styf kvinna med
skarpa drag och ett bittert uttryck kring de hårdt
sammanprässade läpparna.
Hvad skall du klaga för patron, nog vet
han hur vi ha det, han som själf hjälpt tili att
draga barnen ifrån oss
ljöd den hårda, sträfva
rösten åter.
Manne värdinnan hari dömmer rättvist
sade godsägaren stillsamt.
Jag skyllde honom också för pojkens skull,
men det var kanske icke så riktigt i alla fall
mumlade den gamle husbonden.
Skulle ni kanske hällre sett att jag lärde
socknens ungdom superi och annat ondt?
Nej; men
För resten så var jag nog
för simpel i hettan den där gången, när Johan
råkade i klammeri.
Ja, det är säkert. Och så mycket lagfarenhet har också jag studerat, att med mindre hade
nämndeman kunnat komma tili ansvar för hemfridsbrott, allrahälst det var en söndag.
medgaf gubben
Ja, det var så rätt det
halfhögt.
Vet nämndeman hvarför jag ändå inte gjorde
sak däraf. Jo, för att ni då ej visste hvad ni sade
ni var drucken. Det var från sadan förnedring
nykterhetsarbetet ville rädda Johan, såväl som hans
kamrater; men er son kom inte tili oss med det
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rätta sinnet. Han hade inte klart för sig hela det
djup af fördärf i hvilket superiet störtar en människa
och saknade fast vilja att motstå sinä begär. Johan
kom tili oss på trots och det sade jag honom från
början, ehuru jag ej ville afvisa honom.
Jag gjorde mig aldrig några stora förhoppningar om honom och blef därför ej häller besviken,
då han föll ifrån. Er son har olyckligtvis alkoholbegäret i blodet; det är fädernearf och sådana personer sluta vanligen som drinkare.
Det följde en lång tystnad på dessa med djupt
alvar uttalade ord.
Gamle nämndemans ögonlock lågo tungt sänkta
under de buskiga grå ögonbrynen, men hans läppar
darrade som af kväfd smärta.

Nå, hvad skall då den där dansföreningen
tjäna tili som patron och skolläraren hittat upp
sade värdinnan slutligen vasst.
Alltsedan den
en
kom tili, har Mari inte värit
enda söndagseftermiddag hemma.
Man såg att det kokade inom
henne af länge närd förbittring. Men Alvar Hultenberg ägde den lyckliga gåfvan att kunna lyssna
med lugn samt både gifva och taga skäl, då sådant
kom i fråga.
Ungdomsföreningens syfte var lätt förklaradt i
korta målande drag. Det var omöjligt att icke förstå
honom, äfven om man ej ville låta sig öfvertyga,
såsom nu här var fallet.
Värdinnan kunde väl icke vilja neka sin
flicka en smula lefnadsglädje i hennes ungdomsvår
slutade han.
Ja, det är just olyckan det, sådant skall man
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aldrig uppmuntra
knotade gumman
bara halla
hjälper
tillbaka. Men hvad
det dessutom när världen lockar. Om inte föreningen funnes så skulle
jag få flickan med mig i kyrkan och på »förklaringarna", nu är lusten rakt åt annat håll.
Döm inte om den saken, hustru
inföll
här husbonden oväntadt.
Inte kan du med alit
ditt läsande och kyrkospring ändå tvinga någon
människa in i himmein. Minns du inte hur det
gick med Fina?
Värdinnan teg.
Vi hade en äldre dotter också, gladare och
vackrare än Mari; hon följde mor både i helg och
söcken med psalmboken mellan fingrarna och sjöng
som en gudsengel, men det var tvångsmål alltsamman. Hon hade sinne som ett mjukt vax och ville
vara alla tili behag. När vi sedän lagt oss om
kvällarna sprang hon ut i byn och dref synd och
last och nu har hon gått ali världens väg. Mari
har åtminstone ett ärligt hjärta och gör intet i smyg;
hon viii gärna roa sig med andra unga och det
förnekar hon aldrig.
Alvar såg bort tili modren. Nedför hennes
knotiga kinder gled långsamt en ensam tår. Han
greps plötsligt af ett djupt medlidande med denna
hårda, sträfva kvinna, som redan förlorat tvänne barn
och därför nu med ali sin makt sökte bevara det sista.
Hon
Mari är en god flicka
sade han.
viii nog inte bedröfva sinä föräldrar, men hon är
ett barn ännu; håll henne därför inte alltför hårdt.
Det är hvad jag alltid sagt
inföll husbonden med ifver.
Vi bo här så ensligt, harva
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inte ens en ung piga i huset och dränghustrun som
hjälper tili i ladugården, är arg som en sik. Då
måste väl flickan söka sig sällskap på annat håll.
Nekar man henne att gå tili ett hyggligt ställe,
löper hon som systern.
Värdinnan gömde ansiktet i förklädet.
Men
jag står inte ut med det
snyftade hon och länge
gömd sorg sökte sig ändtligen lättnad i tårar.
Skola vi två gamla sitta här ensamma söndag efter
söndag som aflöfvade träd.
Hultenberg rördes af denna sorg.
Kanske
värdinnan gjort hemmet alltför mörkt och trångt för
sitt barn
sade han mildt.
Ja, och himmelrikets väg alltför törnbeströdd
Jag talar af egen
tillade mannen med fasthet.
erfarenhet. Du vet nog hvart jag gått, när du haft
ditt svåra humör. Inte ens prosten själf kan få
människorna in i en sadan kristendom som din.
Du är inte på trons väg
sade värdinnan
hastigt och torkade sinä ögon
du är under lagens
träldom!
och med dessa ord gick hon ur rummet.
Snart var äfven Hultenberg på återväg tili hemmet. Han inslog en liten gångstig som ledde rakt
genom skogen och där han blott med möda letade
sig fram i skumrasket.
Hvad det är svårt att
handia rätt
tänkte han medan han gick vidare
att finna medelvägen i alit. Jag vet ju likväl att
jag velat hjälpa dem på bästa sätt, och likväl!
Han suckade tungt.
Gubben gaf mig dock på
sätt och vis ett erkännande, och jag tror ej han
härefter skall störa vårt nykterhetsarbete. Han förstod
mig också i öfrigt bättre än hustrun, stackars kvinna.
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Tankarna arbetade alit vidare och han mindes
plötsligt sitt senaste samtal med prosten och dennes
yttrande, att deras arbete saknade den rätta grundvalen
kristendomen. Det hade aldrig värit sed
i hans hem att sysselsätta sig med någonting dithörande och så hade han icke häller lärt att sakna
det. „I glädjen kan man möjligen umbära den
så hade prosten sagt.
läran, men aldrig i sorgen"
Nåväl, sorg hade Alvar visserligen blifvit skonad ifrån alla dessa ljusa år på Nordanvik, men
små motigheter, missförstånd och sviket hopp i
många afseenden, det hade han nog fått vidkännas.
Och nu, sedän alit detta börjat lägga sig tyngre på
hans sinne, var det ofta som skulle han trefvat omkring efter något fäste, för att kunna höja sig öfver
alit sådant. Men hvad var då egentligen kristendomen! Stelnade dogmer, trångbröstad indifferantism och religiös ensidighet, det var ju så den
oftast karaktäriserades af världsmänniskorna. Men
Alvar insåg att den måste innebära något annat.
Sålunda fortfor han att grubbla medan han långsamt
vandrade framåt under träden och slutligen kom ut
på fältet. Det skymde redan starkt och några bleka
stjärnor blickade ned mellan de brustna skyarna.
Huru okunnig är jag icke
sade han halfhögt
för sig själf
och tiden är så kort.
När han kom närmare hemmet, lyste lampan i
hvardagsrummet välkommande emot honom ända
ut tili gårdsgrinden. Där utanför mötte han kusken
som värit för att afhämta posten. Den unga hästen
han körde skyggade plötsligt för det klara ljusskenet; den begynte stegra sig och ryggade tillbaka.
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rapp rapp, kuskens
Ditt sakramenskade kreatur!
ljöd
ursinnig
rapp
krånglar du nu igen
röst
rapp. Piskslagen föll som en hagelskur öfver djurets
löddriga rygg.
ropade godsägaren och sprang
Hall håll!
han
så
fort
förmådde.
Låt bli det där!
fram
utan
ej
fortfor att förbitthöra,
men karien låtsade
rad misshandla hästen.
Hultenberg tog plötsligt ett järnhårdt grepp 1
betslet och tvang så hästen ned på fötterna igen.
Så, Boy, min vackra gosse, så, stilla, stilla.
Af detta milda tilltal och några lätta strykningar
öfver den fuktiga haisen, lugnade sig djuret nastan
ögonblickligen.
Karlsson får ej piska unghästarna så där
misslynt.
husbonden
Detta är ej första gånsade
gen som jag varnat er.
Hvad är det för piskande, bara några rapp
när de äro så jäklat envetna.
Nej; sådant här är ej uppfostran utan misshandel. Med några vänliga ord skulle Karlsson
lätt fått hästen styrd; det såg jag ju själf.
Här är då alltid ett sådant komderande;
men jag skall säga att jag inte är den karien
som
Ja, men hästarna äro minä och jag har
därför rätt att bestämma huru de skola behandlas
afbröt Hultenberg lugnt.
Nog kan jag få bättre plats än här och jag
går tili allhelgon. Inte ids jag tjäna en sadan husbonde som jämt går omkring och snokar och sticker
näsan öfverallt.
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Tänk öfver den saken engång tili, Karlsson.
Ni har en bra lön och ett varmt rum; det är godt för
den som har hustru och barn att försörja.
Inte skall patron tro sig kunna tvinga en
fri kari, om han inte själf viii
svarade drängen
högmodigt.
Nog bjuds det lika stora löner hvar som
hälst och större också, åt en sadan en som jag.
Gör som ni viii; men er sjuka hustru som
här fått både vård och goda råd af patronessan,
borde också få ha ett ord med innan saken afgöres.
Af detta sista blef Karlsson emellertid så uppretad att han svor på, att kvinnfolk aldrig skulle ha
att blanda sig i hans affärer, och godsägaren vände
honom med tungt hjärta ryggen.
Alvar var ej ond
det låg icke i hans lynne,
obehagligt
berörd af denna ofta
men nedstämd och
förnyade ledsamma erfarenhet. Kusken hade han
så att säga hallit under armarna för den sjukliga
hustruns och de många små barnens skull.
Har jag då behandlat honom eller de andra
orätt
eller hvari ligger felet. Jag
tänkte han
har ständigt ökat deras löner utan att likväl arbetsdugligheten höjts. Trots alit tillmötesgående, ali
välvilja, får jag snart sagdt dagligen, från deras sida
upplefva någonting som sårar och plågar mig.
Då han öppnade dörren tili matsalen vek dock
skuggan från hans panna för den vänliga syn som
där mötte hans blickar. Moster Edla med sticksömmen i sin vanliga länstol och bredvid henne, vid
bordet under taklampan, Knut sysselsatt med att
rita n gubbar. Karins spinnrock var skjuten åt sidan
B

161

närä den halft nedbrunna brasan. Själf bredde hon
just en duk på serveringsbordet där ett fat varm

hans älsklingsrätt, doftade honom tili
äppelkaka
möte. Midt på golfvet, på en hvit skinnmatta, lekte
husets yngsta, lilla „snöfrid" som fadren ofta kallade
henne. Hon var så fin och hvit och stilla, brukade
han säga. Alvar kände åter nu alit tungt och bittert vika för hemmets lugna frid. Gladt hälsande
skyndade han att varma sig vid elden för att sedän
kasta sig ned och leka med den lilla på mattan.
Knut kunde ej motstå frästelsen att få vara med
och nasta minut var äfven han vid fadrens sida och
tumlade om med honom i munter lek. Gossen
jublade högt, medan liten Solveigs glädje var af det
tysta slaget; man såg den mest i de klart strålande
ögonen, blå som vårens himmel utan en enda skuggande sky. Ingen hade hört henne gråta, hela
hennes korta lif hade värit som ett oafbrutet solsken.
Alvar kysste de små rosenfingrarna och smekte
dem ömt.
Du lilla solstråle
hviskade han
kärleksfullt.
Såsom hon nu sitter där med sitt lockiga
hår och sinä blå ögon, liknar hon alldeles en liten
engel
sade moster Edla beundrande.
Säg inte det, moster, jag viii mycket hällre
att hon ser ut som en liten jordisk tös.
Lilla syster har inte heller några vingar
tillade Knut eftertänksamt.
Nu har Solveig värit uppe en hei timme
längre än vanligt, för att få säga godnatt åt sin
pappa
Kyss henne nu Alvar,
afbröt här Karin.
så gå vi tili kojs.
upp
Hon lyfte
barnetoch sträckte

n
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det fram mot fadren som tog den lilla i sinä
armar och öfverhöljde hennes små mjuka kinder
med kyssar.
Godnatt prinsessa, lyckliga drömmar åt pappas solstråle.
Nasta minut hade modren burit bort henne,
men ännu i dörren vände hon sig om och nickade
med sitt täcka blonda hufvud ett älskligt godnatt.
Föga anade fadren att det var den sista glada hälsning han mottog innan dessa ljufva ögon släcktes
i dödens långa natt.

XV KAP.
Borg åkte i bråskande hast upp tili verandan på Nordanvik. I tamburen mötte honom Karin.
Du store Gud, hvilken olycka! och så fort
alltsamman gick.
Ja, i går gaf ju doktorn ännu hopp, och
klockan sju tiden då Alma for hem, var hon liksom
något raskare. Vi tyckte ögonen sågo mera medvetna ut. Men i natt kom slutet helt oväntadt efter
en svår kamp.
Strypsjukan är en förfärlig sjukdom, barnJag
kamrarnas fiende
sade Borg rysande.
vid
par
minns engång när Wanda
års ålder hade
ett anfall däraf. Fruktansvärdt!
Tack för att ni tog Knut hem tili er, det
lugnade mig för honom och Alvar äfven.
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Hvar är han nu?
I sitt rum. Gå tili honom så är du snäll;
jag måste ut i köket och tala med två gummor som
sitta och vänta. Ibland skulle man verkligen inte
ha tid och lust för deras ärenden, men kanske är
det så godt att hvardagslifvets omsorg tvingar en
på andra tankar.
Hon
Du är beundransvärd, kara Karin.
nickade blott utan att svara och gick.
Borg kände sig djupt betryckt. Han var själf
en mycket öm far och förstod därför äfven sin svågers sorg. Stackars, stackars Alvar!
Det första
deltagandet är oftast ordlöst. De tryckte endast
hårdt hvarandras händer och sedän gjorde Gunnar
några frågor.

Trots sin humoristiskt anlagda karaktär förstod
han att ytterst finkänsligt vidröra det smärtsamma
ämnet och Alvar kände sig varmt tacksam för hans
medkänsla.
Det är ännu alldeles ofattligt
sade han.
Jag tycker att hon omöjligt kan vara borta.
Tänk, för ej mer än tre dagar sedän var hon fullkomligt frisk och så glad och söt om aftonen då
jag tog godnatt af henne.
Han strök sig öfver
pannan och såg sig omkring med förströdd blick.
sade Borg.
Ni ha ju
Du ser dålig ut
också vakat både dag och natt dessa dygn.
Ja, Karin har värit alldeles outtröttlig och
din hustru också, men jag var så svag, att jag inte
ens uthärdade att se mitt barn plågas. Ofta måste
jag lämna rummet då det var som värst, men Karin
satt hela tiden vid sängen och gjorde alit som göras
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kunde för vår lilla älskling. Doktorn sade just att
hon riktigt förfelat sin kallelse, att hon är född tili
sjuksköterska.
Härvidlag
Han smålog matt.
äro kvinnorna starkare än vi män.
Gunnar nickade:
Karin påstår själf att hon
inga nerver har.
Alvar suckade.
Hvad lifvet ändå är sällsamt
Jag har suttit här och grubbsade han därpå.
lat hvarför en sadan liten varelse som Solveig skulle
födas hit tili världen för att lefva så kort och sedän
Jag förstår inte
dö under lidande och kval.
meningen därmed.
Hennes lif blir ett ljuft minne för er.
Ja, men jag tror ändå att däri måste ligga
någon högre afsikt. Har du någonsin tänkt på lifvet efter detta, jag menar evigheten.
Inte ofta
medgaf svågern.
När man ser ett älskadt barn dö, då söker man
så gärna någon grund att bygga på, ser du.
Att
skiljas utan hopp om återseende vore fruktansvärdt.
Gunnars hand låg på hans
Ja, min bror
då vi få egna kara barn, små varelser som
arm
komma hvarenda ren sträng i vår gamla nedfläckade
själ att vibrera, då vakna ibland besynnerligatankartill
lif. Jag har aldrig kännt mig så vek som när vår lilla
Wanda läste sin första bön:
Gud bevaje lilla mej.
Vara barn äro
Alvars tunga blick ljusnade.
egentligen tillika vara uppfostrare
sade han tankfullt;
hvem vet
Följande lördag gömdes lilla „snöfrids" stoft i
kyrkogårdens sköte. Det var en stilla höstdag och
dimman drog i långa slöjor öfver fälten, hela natu-
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ren tycktes blott med möda tillbakatränga en tåreskur. Gamla prosten förrättade jordfästningen entonigt och kort, med sin turma röst, han höll äfven
ett tai tili de sörjande, men som han egentligen ej
hade några särskilda gåfvor såsom talare, gjorde
det ej vidare intryck på de få närvarande. Fru
Borg tyckte det drog ut på tiden, hon fruktade
för det utbrytande regnet, som skulle göra barnen
lungvåta. Karins ansikte var stelt och orörligt, men
öfver Alvars drag hvilade ett sällsamt grubblande
uttryck, där han stod och stirrade ned i det mörka
djupet som nyss mottagit den hvita blomstersmyckade kistan.

Ändtligen var ceremonin förbi och grafven fylld,
man tog farväl för att återvända hem; endast Alvar
ville ej kunna slita sig lös därifrån. Långsamt och
likasom dröjande gick han vid prästens sida mot
kyrkogårdsporten. Den gamle yttrade några ord på
sitt lågmälda sätt.
Alvar spratt tili:
Förlåt, om jag värit ouppmärksam
bad han.
Alit sedän dödsfallet går
jag omkring som en drömmande; det kännes alldeles som om någonting brustit härinne.
Han
förde handen tili sitt hjärta.
Jag känner tili det; har
Prosten nickade:
tre små grafvar därborta i hörnet, fastän det är
längesedan Gud tog dem. Det är dock bättre att
se sitt barn bärgadt, än fördärfvadt
han suckade
tungt.
jag menar att en sadan
För resten så
där liten en däruppe, blir som ett föreningband
mellan himmel och jord, det drager oss efter sig
på den ljusa vägen uppåt. Farväl.
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Han tryckte Alvars hand och vek af åt prästNär de kommo hem stod lilla Knut på
trappan, han sprang dem gladt tili mötes och modren tryckte honom fast intill sig
hon hade af
fruktan för smitta ej vågat se honom på hela veckan,
sedän följde han fadren in. Alvar hängde som vanligt hatt och öfverrock i tamburen och öppnade
därpå dörren tili sitt eget rum. Han tyckte rummet
såg så främmande och ödsligt ut och märkte i och
med detsamma att han skakade som af en inre
frossa.
Mekaniskt gick han fram och åter på den ljusa
gångmattan och öfverraskade sig själf med att räkna
ränderna i väfnaden, två blå och en röd, två röda
och en blå. Plötsligt tog han sig om pannan; han
kände ingen yrsel, men tyckte ändå att det skymde
så besynnerligt för ögonen. Gossen följde honom
hela tiden med blicken, där han stod tyst vid fönstret. Slutligen sade han med sin klara barnaröst:
Pappa, nu har Solveig fått vingar.
fadren stanHvad menar du, min gosse
planlösa
i
sin
gång
nade
framför honom.
Jo, alla små barn bli englar när de dö
sade Knut bestämdt.
Det har Emmy berättat, och
minns du inte huru moster Edla också sade att lilla
syster liknade en engel. Mamma tyckte inte om det
och det var inte häller sannt, för då hade Solveig ännu
inga vingar, men nu har hon fått dem, däruppe i
himlen, menar jag, hvita och glänsande, alldeles
som minä dufvor, säger Emmy.
Alvar kom fram tili honom och strök med
skälfvande hand öfver gossens krusiga hår.
Det
gården.
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är en vacker tanke, Knut, men gå nu och se efter
hvad mamma gör.

Barnet lydde och så fort dörren slutits bakom
honom, sjönk godsägaren med ett svagt skri ned på
softan. Han visste inte om det var timmar eller
minuter han låg där, men när han återfick medvetandet var hans första tanke att Karin icke borde
och så försökte han resa sig, men hufvuoroas
det föll matt tillbaka mot soffkudden. Strax därpå
öppnades dörren och den unga frun trädde in.
Jag tror du sofvit en liten stund, min vän,
har
värit så tyst
sade hon.
här
svarade
jag var mycket trött
Kanske
han sakta.
Du behöfver nog hvila. Vänta, jag skall
breda en filt öfver dig, så somnar du möjligen
om igen.
Han kände henne omsorgsfullt hölja någonting
mjukt och varmt omkring honom och famlade efter
hennes hand som han ömt förde tili sinä läppar.
Tack, älskade, du tänker blott på andra, då däremot jag
Du är mycket starkare än jag, min

Karin.
Jag är af enrisfolket
svarade hon med
ett svagt leende
jag böjer mig under slaget, men
reser mig igen. Hvila nu godt, jag skall se tili att
ingen stör dig.
Hon böjde sig ned och kysste
hans kalla panna med sinä röda varma läppar, likt
en mor som smeker sitt trötta barn tili ro; sedän
gick hon sakta ur rummet.
Alvar slöt ögonen och andades djupt.
Kanske
är det redan döden
tänkte han. Men då han
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legat en stund orörlig kände han ej längre någon
smärta och andhämtningen blef småningom lättare.
Rummet var redan skumt, men från soffan där han
låg, kunde han genom det obetäckta fönstret se en
blank månskära långsamt framträda. Värmen från
filten genomströmmade honom med en känsiä af
välbehag och det föreföll honom som om han långsamt vaknat ur en plågsam dvala.
Månen steg alit högre och slutligen bildade
dess milda strålar en lång ljusstrimma öfver hela
rummet ända fram tili honom. „Bandet mellan
prostens ord vid afskedet
himlen och jorden"
på kyrkogården, stego så lefvande upp för hans
minne. Ja, så mildt strålande i öfverjordiskt ljus
stod den lilla bortgångnas bild för hans hågkomst.
Var det kanske dessa klara barnaögon som skulle
lysa honom framåt, var det vid denna späda hand
han skulle ledas för att hinna upp den lilla vandrerskan på den ljusa vägen mot himlen?
Han kunde möjligen komma att lefva ännu
länge och sakna henne, men känslan af ett hemlighetsfullt samband mellan honom och det döda barnet,
tycktes medföra en oanad tröst, en förnimmelse af
att nu kunde han bära vidare den börda, som så
nyss tryckt honom tili jorden och förlamat ali hans
kraft. En stilla välgörande sömn tillslöt hans trötta
ögonlock, men i drömmen följde han ännu den
flyktande barnaengeln med de skimrande vingarna,
för att undrande fråga „hvad liten pilgrim såg, sedän
dödens förlåt rämnat."
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XVI KAP.
Vintern hade snöat och sommaren strött sinä
blommor på lilla Solveigs graf, där en marmorengel knäböjde, så lätt som om den hvarje ögonblick värit redo att lyfta sinä vingar tili flykt.
Nordanvik var sig likt. Fälten lågo där som
i
förr yppig grönska belyst af middagssolens glans
och hvart man än såg fanns där alltid någonting
som fängslade blicken. Tili och med Hultenbergs
motståndare måste gifva honom erkännande att vara
en driftig jordbrukare, och många i ögonen fallande
förbättringar hade vidtagits.
Grannarna klandrade visserligen hans många
nya ideer och sannt var äfven att han företog sig
mycket förhastadt och opröfvadt, som därför ej kunde
äga framgång, men såsom Borg sade, några måste
vara pionierer och blef det förlust af försöken, så
var det åtminstone ingen annan än Alvar själf som
led den, medan andra som efter honom försökte
samma experiment, drog nytta af hans erfarenhet.
Det hände visserligen då de talade härom på tumanhand att svågern sökte få honom att låta de många
nya tankarna mogna.
Du har för brådtom, Alvar. Man måste se
tiden an
hette det. Men Hultenberg skakade på
hufvudet.
sade han
Jag hinner inte vänta
jag
måste sätta minä planer i verket nu eller alls icke;
det kommer kanske en dag då du skall förstå mig.
Endast för gossens uppfostran hyste han ingen oro,
tycktes det; däri fick Karin mest råda ensam.
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Jag skulle blott drifva på hans utveckling i
förtid
brukade han säga
men Karin har tålamod att vänta, och den lilla mänskliga plantan behöfver tid på sig. Hon skall behandla honom likt
sinä blomsterplantor som, ifrån att knappast synas
öfver jordytan, småningom växa upp kraftfulla och
friska och glädja oss med sin fägring. Knut har
också helt och hållet sin mors karaktär och lynne,
han öfverväger allting noga och förhastar sig aldrig.
Min lilla prinsessa skulle kanske fått min blick på
lifvet och då var det ju en lycka för henne att få gå
bort från jordens missräkningar och svikna illusioner.
Nå, af det slaget faller nog åtskilligt på
hvarje människas lott här i världen
menade Borg
godmodigt.
Det är oundvikligt, men det griper inte alla
på samma sätt.
Nej, om man tili exempel jämför dig och
han skrattade muntert.
mig
Hvem kätten skulle
också lägga alit på sinnet, det kunde verka på
matsmältningen. Om jag tror
hvilket jag för
resten aldrig gör
att en människa är en engel
och hon helt oväntadt uppenbarar sig som en ärkeskälm, så är det förstås obehagligt, men i grund
och botten mitt eget f el, emedan jag uppskattat henne
oriktigt. Det är lugnast när man kommer tili att
anse de flesta som pack. Det är sedän en så angenäm öfverraskning att finna en och annan närä nog
lika hygglig som man är själf, ha-ha-ha.
Jag tror du aldrig gjort
Också Alvar log.
dig några illusioner i fråga om mänskligheten öfver
hufvud
sade han.
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Åh, jag tycker de flesta äro rätt trefliga
kurrar och
känner.

jorden den

bästa

jag för tillfället

Jag tänkte inte häller så mycktet på mänsvarade Alvar tankfullt.
Jag tänkte
niskorna
mera på huru ens egna föreställningar måste förvandlas under årens lopp. Huru de vackra ungdomsdrömmarna blekna och alla fina, skära stämningar skifta färg i världslifvets kamp och split;
och så kommer därtill alla de misslyckade försöken,
de grusade planerna och felslagna förhoppningarna
alit hvad man velat och icke kunnat.

Du, min bror, borde dock mindre än andra
ha orsak att gräma dig öfver sådant, du som fått
se så många ädla tankar realiserade.

Med ett vemodigt leende skakade Alvar sitt
hufvud.
Du viii trösta mig; men ingen människa
kan i grunden läka de sår ett sådant ständigt
aggande törne orsakar i ens hjärta.
Han vände
sig om och såg på Karin som just nu inträdde i
rummet. Det slog honom plötsligt huru bra hon
såg ut. Den mognade kvinnans blomstring klädde
henne ännu bättre än vårens fägring. Hennes resliga gestalt var lagom fyllig, hyn klar och frisk och
hvarenda rörelse hade ett plastiskt lugn, som verkade oändligen välgörande.
Borg likasom anade hans tankar.
Hon är
präktig
nickade han.
hit
och
hör
Karin
Kom
huru vi förtala dig.
Nej, tack, inte nu; jag måste först räkna ut
en väf och gifva order åt trädgårdsmästaren
log
den unga värdinnan.
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Karin har många järn i elden på engång
sade Alvar stilla.
Men jag tror att denna
lifliga verksamhet blott utvecklat henne desto rikare,
vidgat hennes blick, gjort henne nyttigare för hemmet
och samhället. Man ser ej ofta en företeelse som
Karin; så i alla afseenden sund och harmonisk.
Det var en stor lycka för mig att hafva vunnit
henne.

Och ändå äro ni bra olika. Nå, se där ha
vi ju Knut; hur mår du, min gubbe lilla?
Alvar märkte ej att Borg afbrutit samtalets tråd,
men när Gunnar kort därefter befann sig på hemvägen, hopknöt han den åter för sig själf. Var
Karin verkligen den kvinna som i alit kunde uppfatta Alvars nobla, fint känsliga natur? Hennes lugna,
något kyliga vasen och den klara blicken som aldrig
såg med fantasins ögon, hade egentligen ingenting
gemensamt med mannens varma, lättrörliga temperament
resonerade han med sig själf. Han hyste
nämligen för svågern och ungdomsvännen denna
afundsfria beundran, som är det vackraste uttrycket
för den manliga vänskapen. Huru han än vände
frågan, resulterade alla hans tankar i att förhållandena sådana de gestaltat sig, kanske ändå
såsom
voro de lyckligaste för
också Alvar själf antydt
honom. „Les contraires se touchent" heter det ju
tänkte han, och måhända behöfde vännen just en
sadan stark, modig och klartblickande maka som
kunde bära bördorna med och för honom.
Nere på vägen mötte honom skolläraren Halling
„med ångan uppe" som fru Alma brukade säga.
Goddag, hvart bär det af?
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Tili Nordanvik, jag måste rådgöra med
Hultenberg om ungdomsföreningens sommarfest.
Jaså, ni skall f estä nu igen?
Det är endast den sedvanliga årsfesten
sade Halling smått indignerad.
Nå, och hvad bjuder programmet?
Vi börja med ett föredrag af Hultenberg
om „skönhet i hvardagslifvet."
Det måste jag höra; min svåger är en ypperlig talare. Men känner jag honom rätt, kommer
det visst att öfverstiga publikens fattningsförmåga.
Jag är inte så pessimistisk i detta fall.
Och sedän, vidare i texten?
Jo; lärarinnan har inöfvat ett par sånger
med sin lilla sångkör, så deklamerar en gosse
„hymn tili fosterlandet" af undertecknad, hvarefter
det blir lekar, bygdemålhistorier och en folkpjes i
tre akter: „Huru granngårds-mor räddade sin kaffetillade
panna." Den syftar på nykterhetsarbetet
skolläraren upplysande.
Husbonden viii hafva
bort kaffepannan, men värdinnan går inte in på
förslaget såvida ej mannen samtidigt afsäger sig sin
„plunta." Af den får han själf både skada och
förlust och andra ett dåligt exempel, men kaffetåren
den „styrker kroppen och lifvar själen" och gladgör människan för långt billigare pris. Det är en
ganska lyckad bit, författad af en af vara bästa
förmågar, som själf skall utföra hufvudrollen.
Det blir ett fasligt rikt program
sade Borg.
också
värit
bråk med
Ja, men så har det
förberedelserna. Alit sedän pingst ha vi repeterat
på pjesen så godt som hvarenda söndag.

174

Och hvad sägs därom i hemmen, månn tro?
Åh, naturligtvis knotas det som vanligt, men
det bry vi oss inte om. Huru skulle de gamla
också förstå

vara

sträfvanden.

Aj, aj!
Borg hotade honom skämtsamt
med fingret.
Lämna ändå inte bort fjärde budet,
när ni laser katekesen med barnen.
Halling skrattade uppHar ingen fara!
sluppet så att de hvita tänderna lyste.
Allting
nytt måste kampa sig fram. Farväl!
Det var en ovanligt het dag och när skolläraren kom upp tili gården föreslog värdinnan att
herrarna skulle slå sig ned på verandan, dit hon
låtit hämta en svalkande dryck och strax därefter
äfven själf kom med sitt arbete för att deltaga i
diskusionen om festangelägenheterna. Det var ännu
ett och annat att jämka i programmet och hvad
restaurationen vidkom, litade Halling alltid mest på
fru Hultenberg.
Var lugn för serveringen, den skall jag ombesörja
Jag känner tili
sade också nu Karin.
mycket
som
åt
gå
huru
brukar
och lofvar se om,
att alit går ordentligt tili.
sade
Vi äro er ofantligt tacksamma därför
Halling och såg helt lättad ut. Nu var åtminstone
den detaljen i goda händer.
Af alit att döma borde vår fest bli helt lyckad
menade han fundersamt.
Blott sedän vädret
sig
hyggligt.
Nog
ville halla
har det nu värit både
bråk och tråk för tillrustningarna, och i alla socknens kaffekonseljer har det pratats om oss.
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Ha vi återigen opinionen emot oss? frågade
Hultenberg oroligt.
Jo; Nygårds Mari kom alldeles förgråten tili
mötet
och berättade att modren kallat oss
sista
synnerliga,
sabbatsbrytare, för det att vi
samt och
haft repetitioner på pjesen om söndagarna, och dessutom var hon iörgrymmad öfver att alla medverkande skulle infinna sig i föreningen redan på
festdags förmiddagen. Det var kyrktid förstås.
Alvars ansikte mulnade.
Ja, om det just icke
kan stämplas som ett brott, så hindrar det i alla
fall de unga att besöka kyrkan
sade han tankVi, som ledare, stå verkligen i ansvar
fullt.
därför.
Inte äro de annars häller så ifriga kyrkosvarade Halling.
Folket visar sig
gångare
numera verkligen bra likgiltigt i fråga om gudstjänsten.

Det är säkert ett dåligt tidens tecken. Och
tror ni att den ungdom som hvarje söndag repeterar
på teaterstycken blir mera böjd för att besöka
kyrkan.
Halling såg åt sidan:
Vi bjuda dem ju inga
dåliga eller oädla nöjen
sade han litet kort.
Nej, det vet jag; men ibland uppstår hos
mig så månget tvifvel. Jag menar icke om själfva
principen, men angående sättet för dess förverkligande. Jag ville gifva mycket för att vara fullt
säker på att vi faktiskt befodra ungdomens sanna
väl och icke träda hemmens rätt för närä.
Allting nytt väcker opposition
svarade
skolläraren en smula hett.
Det är en gammal
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erfarenhet.

Man måste alltid stålsätta sig mot sinä

vedersakare.

Vi ville göra de unga bättre och lyckligare
Alvar såg grubblande framför sig
vara afsikter ha värit rena och goda, men jag fruktar att vi
inte lagt grundvalen nog fast.
Halling såg nedslagen ut. Det var ju egentligen godsägaren själf som tagit initiativet tili hela
verksamheten.

Tag det
Alvar genomskådade hans tankar.
inte som någon förebråelse åt er, min vän
sade
han med sin vinnande älskvärdhet.
Jag vet och
känner att det är jag, och jag ensam, som har att
bära ansvaret.
Afskedet dem emellan var vänligt som vanligt.
Då den unge skolläraren på hemvägen i minnet
genomgick det nyss förda samtalet, tänkte han:
Hultenberg är en idealist, utan energi och handlingskraft, men man kan ändå inte låta bli att beundra
honom. Den som lastar honom skall minsann få
med mig att göra
och han stötte beslutsamt sin
käpp i marken.
Du var inte i stämning i dag, min vän
sade Karin tili sin man sedän Halling aflägsnat sig.
Är det någonting särskildt som oroat dig?
Jag vet ej, men det kommer stunder, då jag
tycker marken omkring mig likasom sviktar. Jag
ville kunna halla fast vid något som aldrig sviker.
Han steg upp och gick några slag fram och åter
på verandan och kom sedän tillbaka tili henne:
Har du någonsin tänkt på att det fattas något i vårt
hem, Karin?
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Hon såg förundrad på honom:
det vara?
Gud!
svarade han enkelt.

Hvad skulle

XVII KAP.
Det var skördetid, på fälten bärgades de gula
kärfvarna och äppleträden stodo fulla af frukt. Sedän
par år tillbaka hade Hultenberg tagit initiativet tili
bildande af en landtmannaförening på orten och
trots att förslaget utgått från honom, hade det mottagits ganska gunstigt af öfriga jordbrukare. Redan
under första året blef en liten utställning af landtmannaprodukter och trädgårdsalster anordnad i
kyrkobyn. Fru Borg var ordförande i komiten och
hade lyckats så väl, att hennes syster nu beslutat
föreslå en kollektion hemslöjdsarbeten tili denna
hösts exposition. Hon hade tili och med fått de
mest motsträfviga gummorna intresserade af frågan
och hade redan i veckotal värit upptagen med att
gifva råd, granska arbeten och uppmuntra de klenmodiga. Naturligtvis var hon själfskrifven prisdomarinna i branchen och dessutom, jämte fru Alma
medlem i bestyrelsen; man hade nu arrangerat
expositionen i större skala än förra gången tili följd
af den ökade anslutningen, och båda systrarna hade
händerna fulla med anordningarna för högtidligheten.
Borg, som ej lofvat medverka, hade likväl skickat en vacker grupp kreatur tili utställningen och
hjälpte sin svåger med de dekorativa tillrustningarna.
12
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Så snart jag sett den sista guirlanden upplitet mera tili vänster, där, Halling, om jag
ger jag mig af hem
får be
förklarade han.
en
plats
mig
Alma ville halla
för
vid middagen men
en
mig.
Hällre
bit kallmat på tumanjag betackade
hand med mig själf. Här får man ju inte ens en
halfva öl.
Jag önskar att jag kunde
Alvar smålog:
sade
dig
han.
Men jag måste förfölja med
öppnandet
stås närvara vid
kl. 12 och dessutom har
jag lofvat halla talet vid middagen.
jag dinerar nämligen i enslig
Skada på
storhet, ty också flickorna ha strejkat. Ungdomen växer ifrån oss, min bror. De vilja alla vara
med om festmiddagen, det är för dem någonting
extra roligt, fastän jag kan försäkra att vår kalfstek
och gurksallad därhemma vinner pris framom hela
menyn här. Du ser trött och uttråkad ut på förhand, Alvar.
Åh, jag har just inte bråkat så mycket för
expositionen, det hafva damerna tagit på sin lott.
Men ett och annat är det ju alltid vid sådana här
tillfällen; dessutom hade jag en ledsamhet på morgonen.

satt

Hvad då?

Jo, min fogde sade upp sig och skulle han
ej i hettan gjort det, hade jag värit tvungen att
skilja honom i alla fall. Det kan icke vara två
husbönder på Nordanvik. Skada på karien, han har
ett godt naturligt förstånd och har sökt utbilda sig
efter bästa förmåga. Men den egna tilliten växte
på samma gång. Han ville råda där jag ovilkorligen
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utgör högsta instansen. Jag trodde vi skulle kunna
i lugn resonnera öfver saken, men det gick ej och
Det lade sig någonting tungt och
så bröt han.

Jag trodde
dystert öfver Alvars uttrycksfulla drag.
jag skulle få ett stöd af honom i framtiden, men
det hoppet svek. Händelsen på Nygård berörde
mig äfven illa.
Den har jag inte hört talas om.
Värdinnan föll och slog sig ett hål i hufvudet när hon i söndags på kvällen skulle öppna
dörren åt Mari. Flickan kom sent hem från föreningsmötet och dränghustrun, som gärna ville ställa
tili förargelse, hade med flit lämnat mjölkbyttan
midt på förstugugolfvet, så att gumman snafvade
öfver den. Naturligtvis fick den olyckliga föreningen åter sitta emellan; jag var där i går och Mari
grät så att hennes hjärta ville brista. Det gjorde
mig ondt om både modren och dottren och jag skulle
gärna velat ställa alit tili rätta, men hvad kunde
jag göra.
Jo, jag skall säga, bry dig inte ett dyft
därom och låt hvar och en sköta sig själf. Det är
visserligen egoismens lystringsrop, men jag vet ju
att du aldrig ställt dig i dess led. Om så skulle
ske, ger jag ej två ruttna lingon för hela den öfriga
mänskligheten.
Alvar log sitt vackra vänliga leende.
Du har
din egen värdesättning, kara bror. Men nu måste
jag gå tillbaka tili minä plikter därinne, farväl så länge.
Farväl.
Det var redan sent på dagen då Alvar föreslog
Karin att fara hem.
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Hon får inte lämna mig just nu
sade fru
Alma på sitt vanliga bestämda sätt.
Vili du i stället, kara svåger, åtaga dig flickorna, så är jag mycket
tacksam, de se redan något trötta ut. Karin får åka
tillbaka med mig.
Vi komma nog snart efter
nickade fru
Hultenberg.
Jag längtar efter Knut och hemmet.
De här dagarna hafva riktigt lärt mig förstå huru
fastvuxen jag är vid den egna härden och därtill
har moster Edla blifvit så försummad. Farväl, min
vän, farväl, doktor Linden. Går ni nu också?
Jo, jag har en sjuk därhemma, min gamla
hushållerska
han bugade sig och vände sig
därpå tili Alvar.
Du ser usel ut, Hultenberg; om du inte
sköter om dig, bär det herunter.
Jag tror att jag skall komma tili dig i morsade godsägaren långsamt.
Nu måste
gon
jag se tili att Borgs små flickor komma ordentligt
hem. Kör på.
Barnen pratade som vanligt i munnen på hvarandra, men morbrodren lånade blott halft öra åt
deras muntra pladder och vid afvägen tili Nordanvik steg han ur, för att gå hem och lät kusken köra
de tre systrarna vidare.
Adjö, morbror, adjö!
ropade Blenda och
Wanda om hvarandra och lilla Elsa kastade slängkyssar efter honom. Han vände sig om och viftade med hatten åt dem. De kara små trollsländorna! Men när han begynte gå uppåt alleen,
stannade han flera gånger och tryckte handen mot
hjärtat. Så ondt det gjorde och hvad stegen blefvo
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Han mätte afståndet med blicken, skulle
han någonsin hinna fram tili huset! Småningom
ehuru med svårighet gick det dock. Då han stapplande besteg trappstegen tili verandan, tyckte han
sig knappast kunna lyfta fötterna och när han ändtligen kom in i sitt eget rum, sjönk han tili golfvet
tätt invid dörren.
tunga.

Då han vaknade från den långa svimningen
satt han i hvilstolen vid det öppna fönstret och
Karin stod lutad öfver honom, baddande hans hufvud. Han försökte tala, men läpparna kändes så

märkvärdigt styfva.
Var lugn, käraste, du blir nog snart bättre
hviskade hon.
Han smålog och några ögonblick senare hade
Jag måste visst ha
äfven tankarna redt sig.
svimmat, då jag kom hem?
frågade han.
Ja. Lilla Knut fann dig liggande här invid
dörren och ropade på hjälp och i detsamma kommo
äfven vi hem. Jag fick en så besynnerlig oro öfver
mig och manade på Alma, det var nog en förkänsla
af att jag behöfdes här hemma hos dig.
Det låg
en så ovanligt främmande klang i hennes röst, såsom om hon darrat då hon talade.
Alma har
telefonerat efter läkaren; han är visst här i ögonblicket.
Nasta minut hördes också raska steg på verandan
och doktor Lindens robusta gestalt visade sig i dörren.
Jag fick således komma tili dig förrän du
kom tili mig
var hans hälsning.
Ja; det gick därhän
Alvar smålog matt.
sade han.
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Jag har aldrig vetat att han värit sjuk.

Karins blick hängde vid läkarens läppar, men doktorn hade sin mest outgrundliga min medan han
noggrannt undersökte patienten. Den unga hustrun
stod bredvid så orörlig som hade hon värit mejslad
i sten.
Nåväl!
sade Alvar slutligen, när läkaren
reste sig och satte glasögonen tili rätta
ger du

mig dagar eller timmar?
Tja, det är svårt att säga. Du har, som jag
anade, ett långt gånget hjärtlidande, men då du stått
ut med ett så svårt anfall som nu, så
Det nasta kan alltså vara döden? Tack.
Doktorn böjde halft omärkligt sitt hufvud hvarpå
han gick fram tili skrifbordet för att skrifva ett
recept. Godsägaren sträckte sakta handen emot Karin.
Förlåt älskade! jag har velat skona dig i
det längsta.
Hon kunde ej svara, hennes läppar voro som
förtorkade och intet ljud kom öfver dem. Men när
doktor Linden därefter vände sig tili henne med
några föreskrifter angående receptet, lyssnade hon
uppmärksamt och skyndade genast att afsända det
tili apoteket.
Tack väre en välgörande medicin blef natten
emellertid lugn och följande morgon steg Alvar upp
som vanligt.
Jag är endast litet trött i dag och Knut
skall få vara husbonde i mitt ställe
sade han
skämtsamt. Gossen var stolt öfver att blifva ombetrodd med fars ärenden och redde sig förträffligt
så liten han var.
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Det kommer nog att gå bra för honom
yttrade fadren och såg gladt efter honom.
Han
har lärt din visa lefnadsregel, Karin, att fordra intet
af andra, men mycket af sig själf. Jag hör honom
aldrig skjuta skulden ifrån sig. Tvärtom tänker han
alltid efter hvad han själf möjligen glömt, eller försummat. Det är sällsynt hos ett så litet barn och
utvisar karaktär.
Men här ha vi ju Alma och
Gunnar.
Nå det var då en öfverraskning att finna
dig uppe och klädd, kara Alvar
sade svägerskan
gladt.
Du ser helt rask ut i dag. Vi voro i går
så bekymrade för dig.
Alvar smålog och Karin svarade ej. Strax
därpå bad hon systern komma in och hälsa på moster Edla som af oro för den sjuke ej sofvit på
natten och nu hvilade på sin soffa. Borg såg med
en egendomligt forskande blick in i svågerns ansikte. Han hade svårt att fatta huru en enda natt
kunnat verka en sadan förändring i de vackra, rena
dragen, som nu tycktes märkta liksom af en osynlig hand.
Alvar lade lätt sin hand på hans.
Blif en
rådgifvare för Karin och en faderlig vän för min
gosse
Jag tror att de snart
sade han sakta.
komma att behöfva det.
Det uppstod några ögonblicks betydelsefull
Fruktansvärda makt!
utbrast slutligen
tystnad.
Finnes det då ingen hjälp?
Borg.
Alvar skakade på hufvudet.
Och Karin känner sanningen?
Ja; numera kunde den ju icke döljas. Det
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blir ett slag för henne, men hon skall icke brytas,
och Nordanvik går nog en bättre framtid tili mötes
under hennes styrelse. Hon är uthållig och har den
tysta kraften som jag saknar. Hon ser allting med
klar, nykter blick, icke som jag i illusionernas förskönande ljus. Hon begär ej af människorna förståelse, hon tager dem sådana de äro och kan därför
möta lifvets besvikelser med stolt panna. Jag insåg
det för längesedan; därför har jag också öfverlämnat gossens uppfostran helt och hållet åt henne.
Jorden behöfver realiteter, ser du, icke ofruktbara
drömmar som minä.
Borg ville svara, men för första gången svek
honom hans glada fyndighet inför lifvets stora
sorgespel.
Du har alltid underskattat dig själf
sade hau blott med skälfvande läppar.
Alvar skakade sitt hufvud.
Vid dödens portar klarnar blicken, kara bror. Då ser man först
riktigt hvilket lappverk ens bästa gärningar värit,
och man förvandlas tili en fattig syndare som begär
nåd. Jag skulle bra gärna vilja träffa Halling;
skicka bud tili honom så är jag dig tacksam.
På eftermiddagen kom skolläraren. Man märkte
att Borg förberedt honom. Alvars hastiga insjuknande hade dessutom redan spridt sig kring hela
trakten, men Halling var synbarligen slagen af
häpnad när han nu fick se den hopsjunkna gestalten. Alvar hade haft ett lindrigare anfall straxt på
eftermiddagen och hans drag voro starkt härjade af
lidandet.
hälsade han matt
Goddag Halling
var
er
att
komma.
vänligt
Jag hade ännu
det
af
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han talade kort och med
några ord att säga er
små uppehåll mellan orden.

Jag ville tacka er för vänligt kamratskap
under vårt fleråriga samarbete, det har värit godt
att alltid bli förstådd. Men jag ser nu bristerna
vid verket, mycket som jag ej förr förstått. Hvad
det går långsamt att mogna, min vän! Nu vet jag
hvarför jag förmådde så föga, jag byggde på lösan
sand. Bildning och upplysning äro härliga ting,
ädla förnöjelser och en vidgad synkrets äfvenså,
men människoanden trånar likväl efter någonting
mera, det är evighetskrafvet som aldrig kan fyllas
af det som jorden tillhör. Bygg om verket, kara
vän, grunda det på kristendomens aldrig sviktande
klippa; först då skall det hafva bestånd och blifva
tili välsignelse för kommande släkten. Det är mitt
testamente tili er, ni skall taga vid där jag slutat
och göra det bättre.
Halling kunde ej svara, han smog blott tyst ur
rummet med hårdt sammanpressade läppar och ögonen halfslutna för att dölja några obehärskade tårar.
Det blef således ett farväl utan afsked.
Du blef nog trött af att tala så mycket
sade Karin, som i detsamma inträdde i rummet.
Ahnej, det tror jag inte. Jag ville det så
gärna; men, vet du, det har värit tanklöst af mig
att börja med så mycket, då jag ändå kunnat slutföra så litet. Lifvet är också bra kort! Knut kommer inte att handia så. Du skall få se att han blir
en helhetsmänniska och då betyder det föga om
man utträttat mera eller mindre här i världen, blott
ens lifsgärning är fullödig.
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Nu måste du hvila
sade
Karin nickade:
hon blott och lade kudden tili rätta bakom honom.
Då han åter vaknade var det kväll och aftonsolen sände en lång dröjande stråle in i rumtnet.
Alvars öga följde tyst den glänsande strimman,
sedän vände han sig tili Karin som satt där bredvid på en låg stol, och tog hennes hand.
Ser du den ljusa vägen, älskade; jag menar
förbindelsen mellan himmel och jord. Du skall
hälsa prosten och tacka honom för anvisningen; jag
har försökt följa den så godt jag förmått och du
skall komma med, Karin. Du och Knut. Lofva
mig det.
Han höll hennes hand fast i sin och
formade sig tili ett knapt hörbart ja.
läppar
Karins
Jag har endast värit en sökare och länge
fick jag famla efter klarhet, men du skall hinna fram
så mycket fortare.
Alvar
sade hon plötsligt och hennes roAlvar, jag vet
siga ansikte blef hvitt som snö
i
jag
dig
nu att
inte förstått
det som kanske legat
dig mäst om hjärtat, och ändå skulle jag velat göra
hela mitt lif tili en sköld för ditt!
Hon sjönk
på knä och tryckte sinä läppar åter och åter mot
hans kalla hand, med en häftighet dess mera lidelsefull, som den värit så länge tyglad.
Tror du inte att jag sett det
sade han
med oändlig ömhet.
Men nu förstår du mig,

■

—

icke sannt?

Ja, ja
hviskade hon.
Jag ser framtiden
han smålog med en
sällsam drömmande blick.
Du och Knut här på
Nordanvik och
det kännes så tryggt. Hvar är
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gossen nu
jag ville gärna säga godnatt åt honom
innan han somnar och åt gamla moster också.
Då alit var tyst i huset och nattens frid sakta
smog sig öfver jorden, satte sig Karin vid sin makes
bädd. Han såg undrande på henne.
Skall du inte sofva min vän?
frågade han.
Nej, jag skall vaka hos dig svarade honlågt.
Tack, älskade; jag har det så godt nu.
Jag somnar på den bästa hvilokudden
Guds nåd
godnatt!
i Kristus
Det var en lång natt för Karin. Hon satt timme
efter timme orörlig vid sängen med den matta handen sluten i sin, lyssnande tili den slumrandes
ojämna andedrag. Engång vaknade Alvar, höjde
Jag drömde
litet på ögonlocken och hviskade:
i
om Solveig, minns du henne den hvita klädningen och hennes första små skor. De voro ju röda?
Ja, röda med små bandrosetter.
Han log och somnade åter. Det var först
när morgonen grydde, som Karin kände att den
hand hon så trofast höll
låg kali och död i
hennes.

■

—
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Gunnar Borg var född humorist och när han
vid festliga tillfällen höll tai, var det alltid för att
bringa glädjens flyktiga blomma att slå ut i ögonblickets solglans. Men för engång frångick han sitt
jag; det var då han talade vid Alvar Hultenbergs
öppnade graf.
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„När vårens blomma sänkes i svartan mull,
då säger man „hon sparades för
yttrade han
jordens stormar" och sorgen faller som dagg på
rosengårdar. När gubben böjer sitt hvita hufvud
i döden, glädes man åt hvilan för den trötte. Men
när mannen brytes i sin ålders fulla kraft, då ljuder
klagan med bitter saknad. Den mäktiga eken som
gaf skugga och hägnad åt vida omnejder har fallit,
tomrummet är stort och årtionden förflyta innan
dess plats blir fylld. Alit stort och kraftfullt växer
långsamt mot höjden.
Så höres nu i vår bygd sorgens och saknadens
röst, då vi i denna grift jordat den bäste ibland
oss. Ja, jag säger det fritt
den bäste, och därför
kanske också den minst uppskattade. Att tanka det
ädla, vilja det rätta och göra det goda för sanningens skull, det är det mänskligt högsta som kan
sägas om ett lifsverk och detta lifsverk var hans.
Framstegsmannen skall alltid finna vedersakare och
filantropen belackare, men så visst som lifvets ideella
makter aldrig kunna tillintetgöras, skall Alvar Hultenbergs insats i sin samtids arbete äga bestående
värde. Historien om grandet och bjälken upprepar
sig beständigt och alit hvad af jorden är, vidlådes
brister. Men i egoismens tidehvarf är det blott
sådana andar som hans, som kunna hindra samhällets förruttnelse. Det skall komma en dag, då de
som sökt endast hans fel och dömt efter hans
mänskliga ofullkomlighet, skola önska att med sinä
blotta händer kunna gräfva upp en man likt honom.
Och du farise, som slår dig för ditt bröst i skrymtaktigt högmod, du, som fördömer enhvar som icke
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visste
vandrar din snörräta väg mot evigheten
du hans själs trängtan, hans ödmjuka sökande?
Var lugn, hans stoft hvilar i korsets skugga."
Solen sken öfver grafvarna på dödens skördefält och öfver höstens brokiga blomster som skimrade på kullarna, då Karin vände sin ensamma väg
tillbaka mellan rader af människor med ögonen
fyllda af tårar. Det sågs nu att den döde haft
många vänner. När hon kom hem stod en svartklädd man vid dörren och böjde djupt sitt hufvud
för henne. Det var gårdsfogden.
Hvad önskar ni? —• hennes röst ljöd klar,
men kylig.
Jag var inte bra mot patron i det sista
Det blef
svarade mannen med darrande läppar.
bestämdt,
hösten;
jag
då
att
skulle flytta tili
men
om patronessan viii behålla mig så skall jag försöka
att ställa med jordbruket i alit såsom jag vet att
det var patrons önskan.
Karins lugna forskande blick mönstrade honom
Tack, Johansson, jag skall tanka
genomskådande.
på det
svarade hon och gick med en vänlig
hälsning förbi honom in i huset.
Jag tror där redan var en som önskade honom
tillbaka
sade hon tili Borg som följt henne hem.
Det skall engång blifva tätnande skaror
svarade han stolt.
Hon nickade:
Alvar tänkte nog icke så. Han
misströstade ofta på senare år och skattade sitt
arbete ringa.
jag misströstar om själfva folket
Men jag
svarade Gunnnar bittert.
Det är ett dåligt släkte.
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Karins ögon fingo en glans som af något särskildt inre ljus:
Vi äro sådana som tidsförhålpräglat
landena
oss
sade hon stilla.
Medgång,
välstånd och upplysning, alla äro de uppfostringsmedel i stort, likaväl som nöd, brist och sorg. Men
dessa medel verka olika på olika individer, likasom
på samhället i sin helhet. Jag tror på lidandets
makt att höja och förädla, det sofrar bort slagget
och en dag skall du få se guldet på bottnet, stråla
fram i klaraste glans.
men det kan
Varde så
svarade han
bli en lång väntan.
Framtiden ligger i den Allsmäktiges hand
sade hon.
Låt oss dock behålla hoppet!

ofVan stjärnorna
Det var mörkt rundtomkring; skogen stod tät
och hög på båda sidor af vägen. Endast öfver
furornas toppar såg man en liten strimma af himlen,
där några bleka stjärnor matt tindrade mellan de
framilande moinen.
På morgonen var marken ännu bar, men under
dagen
årets sista
hade det fallit snö, mjuk,
blid snö, som fäste sig under hästhofvarna och kom
det präktiga bruna stoet han red att snafva. Det
var ju egentligen ingenting för en van och säker
ryttare om det också ej var angenämt. Vännen
Westfält hade föreslagit honom ett åkdon, men han
hade föredragit att rida, då ju väglaget för tillfället
hvarken lämpade sig för hjuldon eller släde. Nu
befann han sig på återväg från postanstalten i kyrkobyn, där han värit för att afsända några nyårsbref
med lyckönskningar, en tom formalitet, men man
väntade det nu engång af honom, och stundom var
han verkligen också i vissa fall det konventionellas slaf.
Snön föll i stora, våta flingor, som vätte hans
kinder, hängde sig vid ögonhåren och trängde in

192

under rockkragen och likväl njöt han af den friska
luften och den kraftiga motionen som satte blodet
i omlopp. Van som han var att flanera på folkfyllda
gator, hemma eller i utländska storstäder, och att
röra sig i eleganta salonger, fann han, kanske just
för kontrastens skull, ett säreget behag i denna
landtliga enslighet.
I hvarje människolif komma stunder då sinnet
trår efter hvila, efter tystnad och ensamhet och då
han, världsmannen, den glade sångaren, den ifrige
sportsmannen och damernas bortskämda gunstling,
helt plötsligt drog sig tillbaka för dagar eller veckor,
hade vanligen ledan vid detta lif blifvit honom öfvermäktig och han frigjorde sig därifrån på sätt som
var honom angenämast.
När man är rik och oberoende får en sadan
ombytlighet ofta namn af originalitet, antingen frånvaron sedän gäller ströftåg i främmande land eller
endast korta utflykter inom det egnas gränser.
Dessa hans stundom alldeles plötsliga försvinnanden tillskrefvos i regel hans passion för ali slags
sport. Han var lycklig jägare, hans kutter hade
tagit åtskilliga pris både hemma och utomlands, och
han satt tili häst som den bästa dragon. Det var
dock någonting helt annat som dref honom bort, ut
på de vida vattnen eller tili den ödsliga landsbyggden.
Medan han nu red där framåt försjunken i allehanda tankar, stannade dessa med ett visst välbehag
vid de sistförflutna dagarna. Grankulla var visserligen icke något vackert ställe om man tog det från
naturskönhets synpunkt. Ty med undantag af några
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mossbeklädda granar nedanom den förfallna trädgården, en kvarlefva af den skog som i tiden skänkt
gården dess namn, bjöd omgifningen endast på
flacka åkrar, hvilka själffallet i landtmannens ögon
ägde sin betydelse. Också var hans vän, den unge

jordbrukaren, nöjd med sitt nyligen gjorda köp af
stället, men någon komfort inomhus hade han tillsvidare icke hunnit tanka på. De hade emellertid
jagat präktigt, friska luften och de långa ströftågen
i skog och mark gåfvo matlust tili den tidiga middagen och aftonen vid brasan med en god cigarr
och vännen Westfälts godmodigt humoristiska jagthistorier var hemtreflig. Sedän sof man härligt,
medan stormen hven om knutarna och sjöng sin
monotona melodi öfver fälten. Redan det att kunna
sofva, var väl värdt mödan af en resa ut tili „ödemarken" som kamraterna kallade Grankulla. För
resten slapp han ju besväret med nyårsuppvaktningarna.

Ett ironiskt löje spred sig kring de skäggprydda
läpparna, detta löje som var så välbekant i hans
umgängskrets och
så fruktadt. Han kunde vara
obarmhärtig, ja, rentaf dräpande satirisk, denne ensamme ryttare, hvars smärta gestalt nastan försvann
i kvällsmörkret.
hästen snafSeså, Lejla, seså, min flicka
vade i snösörjan och mannen grep stadigare om
tygeln.
Framåt bara, snart få vi se ljusen glimma
från gården och hafren väntar på dig i krubban.
Hästen spetsade öronen, den var van vid tilltal
och denna manligt sonora röst tycktes utöfva en
nastan hypnotisk verkan på det känsliga djuret.
13
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Men ryttaren försjönk ånyo i tankar och de blefvo
dystrare ju mera skymningen tätnade omkring honom. Kunde någon i denna värld „där man roar
sig" och där han hörde hemma, ana hvilka känslor
som rörde sig i denne mans bröst? Nej, ingen hade
ännu, icke ens i de förtroligaste ögonblick, fått läsa
hans innersta tankar och ingen hade sett uttrycket
i hans ansikte en sadan mörk stund som denna.
Likt ett såradt djur dolde han omsorgsfullt sitt kval för
hvarje främmandes blick och anhöriga hade han inga.
Lif, planlösa tillvaro, väg utan mål, gåta utan
lösning, dåre den som behåller din gåfva.
Hånfull var blicken, men likväl innerst, så
tröstlöst vemodig.
Vara tili för ingen, lefva utan
hvarthän?
Orden formade
mål, jaga framåt
sig på hans läppar om än intet ljud trängde fram
öfver dem.
Du min idealiska moder, visste du svaret
på gåtan, hvarför tog du icke din rotlöse son med
på din hemlighetsfulla färd „ofvan stjärnorna"
Han log bittert,
såsom man sade det åt barnet.
dit, där den
vändes
instinktivt
uppåt,
men blicken
pysen
redan i sin ensamma barndom
öfvergifne
blickat efter tröst. Hvad båtade väl alit världens
gods och guld, då han icke ägde någon som i kärlek delade hans öfverflöd.
Det hade dock värit en sällhet under barnaåren
denna tro, det enda gossen fått i ersättning för hvad
han förlorat, att modren ofvan stjärnorna följde
honom med sin strålande blick. Nu var den längesedan grusad med mycket annat dyrbart
nastan
tyckte
alit
han.
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Det gick en dyster susning genom tallarnas
mörka grenar, som ofrivilligt fäste ryttarens uppmärksamhet. Den stämde så väl med tonen i hans
eget bröst. Men medan tankarna arbetade slappades greppet om tyglarna. Lejla skyggade för en
nedhängande kvist, snubblade och störtade i nasta
ögonblick så häftigt på knä, att den tankspridde
ryttaren våldsamt kastades öfver hästens hufvud
mot vägkantens spetsiga stenar. Djuret reste sig.
blixtsnabbt, frustade och rusade framåt, mannen
förblef liggande.
Orörlig, med ansiktet mot jorden, låg han utsträckt på den våta mossan. Ljudet af hästens
hofslag dog bort i fjärran och skogen stod tyst som
förut. Intet ljud trängde fram för att väcka slumraren. Huru länge han legat sålunda visste ingen,
men han vaknade slutligen tili medvetande af att
någon .kraftigt ruskade om honom och en grof röst
nådde hans öra:
Stig upp vandringsman, det är inte godt att
sofva ute i snön.
Han tog sig om pannan, den var klibbig, mossan hade fallit af och håret låg fuktigt ned mot
tinningen. Han hade i fallet stött hufvudet mot en
sten och blod sipprade fram ur såret. Ögonen stirrade förvirradt uppåt, men slöto sig sedän åter. Ett
nytt vanmaktskof föll öfver honom.
Då han åter vaknade, mötte den matta blicken
ett lågt, nedrökt tak och mossdrifna väggar. Han
hvilade på en torftig bädd; i den öppna spiseln
brann några torrvedsstickor och invid sängen stod
en bredaxlad reslig kvinna som forskande betraktade
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honom. Lange låg han stilla med öppna ögon och
försökte erinra sig hvad som händt; slutligen ihågkom han såsom en dröm eller någonting längesedan förflutit, ridten genom skogen och huru Lejla
stupat. Men hvar befann han sig nu? Kvinnan
böjde sig ned och besvarade den lågt uttalade fråHerrn låg i skogen vid korsvägen när
gan:
varan far kom hem från dagsverket på gården.
Han såg snart hur det stod tili, sprang hit hem efter
en lucka från ladan och sedän bar han och gossarna herrn tili oss. Lifvet var först alldeles borta,
men så började hjärtat småningom picka som förut.
Torparhustrun betraktade honom vänligt, nastan
moderligt med sinä goda ögon.
Har jag stött mig?
Inte mer än en liten rispa i högra tinningen, någon annan synlig skada kan man ej upptäcka.

Orden genljödo åter och
Synlig skada.
åter i hans öron, de förvirrade honom, men han
kunde ej undgå dem, de lyste i eldskrift öfverallt
omkring honom från de nakna väggarna tycktes det
honom. Han ville röra sig och gjorde det likväl ej.
Hvad var det för en hemlighetsfull makt som betvingade honom? Fruktan att lära kanna sanningen?
Fruktan
han som aldrig vetat hvad det ordet
betydde. Nåväl, ett ben kunde ju vara brutet, kanske flera, och den fina muskelväfnaden krossad,
några af lifvets dolda strängar brustna. Han slöt
ögonen och försökte tanka redigt, men kände sig så
matt, så matt. Då hördes steg och ljud af röster
i förstugan, dörren öppnades häftigt och nasta
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minut stod hans vän, den unge godsägaren, vid
den sjukes läger.
Harry, bäste bror, huru har alit detta gått
utropade han.
Du må tro jag blef bestört
tili?
när kusken kom med budskapet att Lejla utan ryttare stod täckt af skum framför stallsdörren, och
kort därefter infann sig äfven torparen härifrån med
den skrämmande nyheten att han tunnit dig afsvimmad i skogen.
Han fattade kamratens hand och
såg oroligt in i det bleka ansiktet.
Lejla skyggade
Den skadade smålog svagt:
och störtade på knä, jag var ouppmärksam, skam
nog för en van ryttare, och därigenom skedde olyckan. Hästen har ingen skuld, jag hoppas det präktiga djuret är oskadadt?
Ja visst!
försäkrade godsägaren lifligt.
Den hade bara ett litet skrubbsår på ena knäet.
Nu har jag Fiorella för slädan och mjuka fällar, du
viii naturligtvis genast hem tili Grankulla, dit doktorn kommer inom kort. Jag sände förstås omedelbart bud efter honom.
Den sjuke slöt ögonen med en trött blick:
mumJag tror att jag skulle vilja sofva först
lade han.
Godsägaren stod tveksam, han var mest van
att handia, ej att bida och vänta.
Därhemma
skulle man dock kunna bereda dig större bekvämlighet än här
sade han och såg sig bekymrad
omkring på den torftiga omgifningen. Men kamraten sof redan och med tungt hjärta skyndade nu
vännen bort för att genskjuta läkaren och föra honom med sig direkte tili torpet.
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Knapt en timme senare stod han åter under
det låga taket, åtföljd af den unge kommunalläkaren.
Den sjuke låg fortfarande orörlig och kring den
slutna munnen hvilade ett främmande drag som
ofrivilligt skrämde godsägaren.
Doktorn lutade sig öfver bädden och betraktade
skarpt den slumrande, som kanske hade en känsiä
af denna granskning och långsamt uppslog ögonen.
Han har kömmit
hviskade Westfält
doktorn menar jag, en gammal kamrat, Lasse Nylen.
Du minns nog honom från studentåren. Han skall
snart kurera dig. Rösten lätkonstladt uppmuntrande.
Läkaren sköt den välmenande vännen åt sidan
för att begynna sin undersökning. Den blef lång
och grundlig och hela tiden trängde en svag jämmer öfver de bleka läpparna.
Jag förstår ej
Harry
mumlade Westfält.
hörde aldrig tili de blödhjärtade, och utom den där
lilla skråman i tinningen syntes ju
menade han
ingen skada på denna starka, härdiga kropp.
Tack väre sitt spänstiga lynne såg han åter äfventyret i ljusare färg.
Icke sannt, Nyl£n, den här
historien är väl ändå i grunden en ren bagatell?
Den unge läkaren gaf honom en blick som
ovilkorligt med fasansfull makt borrade sig in i hans
hjärtas djup, hvarefter han grep den andre om armen
och drog honom bort mot dörren.
upprepade han ordet.
En bagatell
Vet
du hvad den bagatellen är? en obotlig inre skada
orsakad af det häftiga fallet mot skarpa stenar.
Lifvet hänger på en tråd som kanske redan i nasta
ögonblick skall brista.
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Herre Gud

stammade godsägaren blek-

nande.
Ryggmärgen är skadad, du förstår
Westfält tumlade tillbaka som träffad af ett slag
och stödde sig tungt mot dörrposten.
•:^ ;^
Jag skall göra en kompress om du kan
skaffa is. För resten måste vi hafva ett bud tili
apoteket, jag går in i stugan och skrifver receptet,
här i detta mörka hål ser man ju knapt handen för
ögonen. Allting är visserligen förgäfves, men man
måste dock försöka någonting så länge lifvet hänHan vände sig tili torparhustrun som
ger vid.
kakelugnsvrå
i
för att vara tili hands.
stannat
se
ju
Ni kan
om den sjuke tills jag kommer igen?
Kvinnan nickade och trädde tyst fram tili bädden, medan dörren slöts efter de bortgående. Patienten låg stilla under det grofva täcket i samma ställning doktorn efter slutad undersökning lagt honom.
Endast ena handens fingrar rörde sig mekaniskt.
Hustrun betraktade uppmärksamt det bleka ansiktet
med de fina, intelligenta dragen och den energiska
munnen. Det mörka håret låg lätt vågadt öfver
hans höga, ädelt formade panna och ögonbrynen
hade en nobel hvälfning.
ung
Der var en ståtlig herre
tänkte hon;
och kraftfull och rik på alit jordiskt godt och likväl
låg han här, träffad i ett enda ögonblick som ungtallen af blixten. Hon hade hört och uppfattat läkarens betydelsefulla hviskning.
Han skulle således dö, han, rikemanssonen
i deras fattiga stuga, på ett torftigt halmbolster och
-
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med hennes grofva ylletäcke öfver den lamslagna
kroppen, som nyss var så stark och full af lif.
Kvinnan stödde hufvudet mot handen. Underbara äro i sanning Guds vägar. Han kallar den
Han viii, gammal eller ung och alla måste de följa
utan motstånd. Manne han där hade vilja tili det?
Vilja tili att så plötsligt gå bort från lifvet? Det
var ju så lätt för sådana som hon, ty vägen var
ofta tung och mörk och då var det så ljufligt att
tanka på målet och ali härlighet däruppe, men
för den som hade så mycket på jorden, kunde det
väl ställa sig annorlunda, om inte Gud själf vände
hågen.

Hon böjde sig ned, då såg hon att han öppnat
stirrade framför sig. Några
senare
sekunder
hade han märkt hennes närvaro.
Ser ni den mörka vägen
hviskade han
skogen är tät och bara uppe öfver trädtopparna
kan man upptäcka en liten strimma af nimien.
Kvinnan med den goda kloka blicken nickade:
Jag ser det tydligt alltsamman
sade hon.
Och stjärnorna
fortfor han hemlighetsfullt.
Ja, stjärnorna också, de lysa oss fram, hem
tili vår Faders hus.
Hon talade dämpadt och
såsom tili ett barn, uppfattande den tankegång som
rördes i den sjukes förvirrade hjärna.
Är det sannt det där
han grep plötsligt
hårdt om hennes handled.
Betänk att man icke
får ljuga för en stackars moderlös.
Går vägen
verkligen ofvan stjärnorna?
Ja, ända fram tili den gyllene staden
svarade hon tryggt.
ögonen och låg och
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Han sjönk åter tillbaka, de rörliga fingrarna på
täcket stelnade och ett sällsamt lugn lade sig öfver
hela gestalten och i det bleka anletet, där hvarje
veck och fåra plånades ut som af en osynlig hand.
Förändringen var så plötslig och så anmärkningsvärd, att kvinnans lugna blick vidgades af
aningsfull häpnad. Den sjukes läppar rörde sig
omärkligt, hon lade orat intill dem:
Ofvan stjärnorna
mumlade han med ett hemlighetsfullt leende
som ljusnande spred sig öfver de fint mejslade draOfvan
ofvan
stjärnorna!
gen.
Då läkaren nasta ögonblick inträdde, hade döden
redan bredt sin majestätiska ro öfver den trötta
vandraren, medan årets sista timme rann ut i tidens
ström.

Den unge godsägaren som kort därefter anlände
med isen som han själf afhämtat från gården, stod
stum af sorg vid vännens stoft. Var det tänkbart,
var det verkligen möjligt att Harry, just han skulle
sluta så! Tårarna trängde fram i hans manliga blick.
Sluta så, så uselt som en tiggare från landsvägen, han som af hela världen bokstafligen burits
på händerna, som alla beundrade och afundades.
Han suckade tungt:
Och
Otroligt, oerhördt!
vi, som skulle ha en så treflig nyårsafton tillsamman!

Ja, så går det ibland här i världen
Tja!
Nu får
doktor Nylen strök sig om skägget.
du lof att från centralen telefonera efter kista med
tillbehör, kanske zink, han har nog råd tili det, och
så skickar du liket med morgontåget. Skola vi flytta
honom dessförinnan?
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Godsägaren tyckte att kamraten tog det hela
väl krasst, han såg beklämd bort mot bädden där
vännen ännu låg, liksom lyssnande tili samtalet.
Om jag får lof att säga något, så tycker jag
unga
den
herrn ligger så fredligt här tills hans
sade torparhustrun med stilla
sista bädd kommer
värdighet.
Far och jag äro inte rädda för döda
och det såg ut som om han inte försmått vår låga
kammare i sin sista timme. Det är nu så, att lifvet
blir så smått och ali skilnad i det världsliga smälter
undan, när dödsskuggan mörknar omkring en.
Ja, ja
läkaren vände sig bort en smula
otåligt, men godsägaren tryckte med aktning kvinnans af arbete hårdnade hand. Han kände att denna
enkla själ förstått alit som här skett, bättre än de.
*

*
*

Några dagar senare hvilade den unge främlingens kallnade stoft i sin silfversmidda kista, och
blomsterhöljd fördes den bort på den ensliga
skogsvägen, förbi stället där det kraftfulla lifvet nyss
krossats. Men ute på förstugutrappan stod torparhustrun och följde med blicken det dystra tåget.
Hennes hand hade redt den sista bädden och
de styfva fingrarna hade dock gjort kudden mjuk
under det trötta hufvudet. Hon såg honom ännu
så lifslefvande för sin inre syn, såsom han hvilat
där innan locket skrufvades på. Hans anlete bibehöll fortfarande det hemlighetsfulla leendet, som om
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han på andra sidan om „den mörka floden" upptäckt någonting nytt och härligt, eller lyssnat tili:

„Tonernas våg, som mot stranden
Af eviga lustgårdar slår."
Sof tili Guds möte
sade kvinnan stilla.
Hans nåd finner äfven det irrande barnet på den
mörka vägen.
Kvällens skuggor sänkte sig öfver bygden, där
nu den första snön blänkte i oberörd hvithet och
snart hade skymningen inhöljt liktåget i sin mörka
slöja. Men högt öfver furornas mäktiga kronor glimmade några ensliga stjärnor klart ur de framilande
moinen. Då torparhustrun såg dem, steg en tår i
hennes öga och rullade långsamt öfver den fårade
kinden.
Vägvisare
hviskade hon
upp tili målet,
ofvan stjärnorna!
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