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TANT ÄLBERTINE BERÄTTAR.

Det var julafton. Ungdomen i huset hade
åtskilligt skämt och allehanda upptåg i sinnet med
rim och förklädnader för de „klappar" aftonen
skulle uppvisa. Alva hade tili och med undersökt
en gammal koffert på vinden för att finna till-
behör tili de utklädningar hon i ali hemlighet hade
i sinnet. Där hade hon emellertid gjort ett fynd,
som hon inte blef klok på. Någon uråldrig relik
var det nog, men hvilket ändamål de märkvärdiga
små tingestarna tjänat, kunde hon omöjligt be-
gripa. Därför ilade hon på sitt lifliga sätt direkt
in tili gamla tant Albertine för att af henne, som
var den äldsta i familjen, få upplysning om saken.

„Tant, tant, se hvad jag hittat. Någonting
alldeles säreget, men fint och nätt i alla f ali.
Kan tant säga, hvad man nyttjat dem tili i forna
dagar? Jag fann dem i den svarta „arfskoffer-
ten" på vinden."

„Naturligtvis kan jag det", svarade tant Al-
bertine smått indigneradt, „det är ju ett par strum-
peband!"
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„Btt par strumpeband åh, så lustigt!"
„Det kan jag inte finna". Den gamla damen

rynkade sin stora, aristokratiska näsa. „Ett par
strumpeband är då sannerligen ingenting att skratta
at, utan tvärt om någonting högst nyttigt och
oumbärligt."

„Ja, förstås", började unga Alva blidkande.
„Jag talar inte om de nutida gummibanden

och siika moderna toalettartiklar." Tant Albertine
hade nu taiat sig varm. „Det finns ingen poesi
mer i världen, allra minst i edra strumpeband.
Annat var det i den gamla goda tiden. Se tili
exempel nogare på dessa band." Den gamla da-
men strök smeksamt öfver det blekta sidentyget
med sin smala, vissnade hand.

„De hafva säkert en historia", sade Alva.
„A.lla sådanadär antikviteter gömma nog på något
minnesvärdt."

Tant Albertine vaggade sakta sitt silfverhvita
hufvud med den klädsamma spetsmössan fram
och åter. „Jag kommer nog ihåg", mumlade hon.

„Hvad då, lilla tant?" Den unga rösten ljöd
mildt intalande. Hon hade en förkärlek för gamla
historier, i synnerhet när de på något sätt anknöto
sig tili familjen. Och i den vägen var då tant
Albertines minne ett verkligt antikvariat. Hon
kom ihåg både „likt och olikt", som folkspråket
säger, ända från spetsarna på mormorsmors brud-
linne tili färgen på morfarsfars stångpiska och
formen på bröllopskrokanen. Hon kunde på nageln
uppge fållbredden på sorgförklädena vid forna
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dagars begrafningsstass, lika så noga sora blom-
morna på de broscherade sidenbanden hvar gång
hon själf värit „klädd i håret", och detta alit utan
en enda minnesrad på något gulnadt dagboksblad.

„Vet lilla tant verkligen, hvems de här strum-
pebanden en gång värit?"

„Huru skulle jag icke veta det, barn, de ha
ju tillhört din mormor, min egen köttsliga syster,
som bar dem på sin bröllopsdag anno 32."

Alva tog med nytt intresse upp „de märk-
värdiga tingestarna", som tanten lagt ifrån sig på
sybordet. Så täcka och eleganta de ännu voro i
de mer än sjuttio svunna årens bleknade glans,
med broderade blommor i silkesnilj på guldgult
botten och därtill små silfverspännen, om än något
svartnade under den långa hvilan i arfskoffertens
hemlighetsfulla djup. Men där var ännu någonting
mer, som tilldrog sig flickans uppmärksamhet, en
liten medaljongartad infattning midt på hvardera
bandet med en inskription, utförd i hvitt silke.
Hennes snabba blick öfverfor de snirklade bok-
stäfverna; „Amour" stod där på det ena bandet,
„Tendresse" på det andra.

„Ja, så skulle det vara", sade tant Albertine
med en bifallande nick.

„Huru vet tant, hvad som står på bandet?"
„Åh, man skall väl minnas, hvad man själf

utfört med nål och tråd i sinä unga dagar", sva-
rade hon med stolthet. „Jag broderade de här
banden som brudskänk åt din mormor. Jag kom-
mer ihåg den tiden, som om alit skett i går. Det



8

skulle ju vara en surpris för henne, och då fick
jag lof att sitta uppe om nätterna vid mitt hem-
stöpta ljus och petä och sy i ali hemlighet för att
få presenten färdig i rätt tid. Ty man hade för-
stås många andra viktigare saker att uträtta för
brudens räkning, må du tro.

Hela linneutstyrseln var spunnen, väfd och
sydd i hemmet och bomullstyget tili sängkläds-
varen likaså. Man kunde uträtta någonting den
tiden, men så var det inte heller att ligga och
lata sig om morgnarna. Klockan sex stod „fröken-
pigan" vid sängfoten, lika punktligt som ett väc-
karur."

„Ack, sådana flitiga bin ni voro", utbrast
Alva beundrande.

„Ja, det törs jag medgifva utan att skryta.
Betänk alla dynvarsremsor i finaste broderi med
spetsgepyr i hörnen, de pärlfina stickningarna
för hand på fållar och kanter aldrig gör en
symaskin maken tili dem. Och hålsömmen sedän,
från „den enkla tandraden" och „gåsögat" tili de
härliga mönstren efter äkta spetsar. Alit, som ni
nu för tiden få lära er för dryga kostnader i hand-
arbetsskolorna, var vanligt arbete för oss. Hvarje
moder kunde undervisa sinä döttrar i alit slags
sömnadsarbete.

I vara dagar görs ju alit med maskin, ett
tu tre är det färdigt. I min ungdom satt man
med pärlnålar och tråd, så fin som ett hårstrå,
och passade och jämkade med hvart enda stygn,
men så blef också arbetet därefter, ett verkligt
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litet konstverk, som man ännu på ålderdomen kan
visa fram utan att blygas.

Och brudtäcket sedän, ja, det var också
konstmässigt utfördt, må du tro! Skärrödt siden
med en vindrufsranka som bård och små buketter
på bottnen och i hvart hörn brudtärnornas initia-
ler. Det var som en minnesbok, ser du, och det
har ju roat också er unga att försöka gissa er tili
namnen, då täcket tagits fram tili förevisning.

Midt under vårt glada arbete med utstyrseln
gjorde döden emellertid sin påhälsning, hvilket
nedslog oss alla. Det var vintersnö på knoppande
blommor. Par hade länge värit sjuklig och det
var just han, som skyndat på bröllopet för att få
se de unga tu lyckligt förenade, innan han slöt
sinä ögon tili den långa sömnen. Men det var
annorlunda beslutadt.

Nu! hölls familjeråd med onklar och tanter
och de vuxna bröderna. Det talades för och det
talades mot, men då bröllopsdagen redan för länge
sedän var utsatt af kare far själf, blef resultatet
af alla öfverläggningar det, att bröllopet i alla
fall skulle äga rum, såsom på förhand var be-
stämdt. Släkten var talrik och många bodde af-
lägset; alla skulle emellertid bjudas tili bröllopet,
och alla ville också med sin närvaro behedra kara
fars jordafärd. Så slogos de två familjehögtiderna
tillsammans, så att vi hade begrafning i huset
ena dagen och vigsel den andra.

Pörsta dagen satt bruden i sorgdräkt med
lörkläde och krage, krås och manschetter hos mor
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och systrar i långsoffan inne i förmaket, såsom
bruket var, och tog emot gästernas kondoleans-
betygelser bakom täckta fönster. Dagen därefter
stod hon i samma rum framför kullerstolarna vid
sin ståtliga brudgums sida, iförd tjockaste siden-
sars med flor och rulåer, spetsslöja och högklac-
kade sidenskor, och hörde välsignelsen läsas öfver
sitt äkta förbund.

Ja ja, barn, jag minnes alit det där så väl
och bröllopsmiddagen också med pyramiderna af
blommor och alit det vackra gamla blå porslinet,
kristallerna och silfret, delvis köpt i Stockholm på
auktion efter salig prins Karl-August. Det var
ett ståtligt bröllop, barn, en ung söt brud och
vackra brudtärnor. Skönheten hörde tili släkten,
sade marskalkarna, som ock voro kusiner eller
småkusiner, sysslingar och bryllingar, ty så noga
höll man på familjebanden i min ungdom. Och
det var ståtliga karlar kan jagförsäkra, godsägare
och unga militärer i blå uniformer, som tjuste
flickornas ögon.

Men fars grande-tante var icke med på ka-
laset. Hon hade haft andra planer för bruden,
då din morfar kom och blandade bort hela saken.
Det kunde väl den gamla damen inte rätt förlika
sig med, ty grande-tante von Marqvard ett
längesedan utdödt namn, min vän var en nobel
gammal fru, som gärna ville ha sitt ord med i
släktens giftermålsaffärer, och då hon var både
ansedd och förmögen, hade man vissa konsidera-
tioner för henne. Det var bara en och annan
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ungmö såsom din mormor tili exempel som
lyssnade mera tili hjärtats röst än tili tant Marq-
vards visa råd."

„Nå än du då, lilla tant", frågade Alva
skälmskt. „Nog hade väl gamla tante något för-
slag angående dig också?"

„Det minnes jag ej", svarade tant Albertine
med den afvisande ton, som alltid omöjliggjorde
ett upprepande af frågan och som kom en att
helt perplex tappa tråden tili en intressant historia,
just då man lyckligt tyckte sig fått fatt i ändan.
Och så förblef mycket och mångt för alltid be-
grafvet i detta minnesgoda, men stundom alltför
slutna hjärta.

Nu satt hon tillbakalutad i länstolen med
blicken irrande ut i fj ärrän, som om hon där
skådat syner från det förgångna, tili hvilket hon

den äldsta i släkten ensam hade nyckeln.
Kanske alla de handlande personerna vid bröl-

lopsfesten, döda sedän årtionden, plötsligt trädt
så lefvande för hennes hågkomst, att minnena
blifvit henne alltför öfverväldigande. Eller hade
unga Alvas ord om grande-tantens giftermålspla-
ner i fråga om henne själf slagit an någon länge-
sedan tystnad sträng i hennes innersta, kanske
manat fram en manlig gestalt, skuggan af en blå
uniform, gömd på djupet af hennes gamla hjärta.

Den unga flickan betraktade henne tankfullt.
Sedän lade hon lätt handen på hennes arm och
sade glädtigt: „Och nu vidare i texten, tant Al-
bertine!"
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Den gamla rätade på sig och blickade nastan
skarpt genom glasögonen.

„Hvad skulle det då vara mer, fröken frågvis?"
„Åh, jag menade, att vi ju ännu in te hunnit

längre än tili bröllopet", försvarade sig Alva skrat-
tande.

„Vackert så, bam, det är just där de allra
flesta romaner pläga afslutas", smålog tanten.

„Nå, men det här har ju inte heller värit en
roman, utan verklighetsbilder ur ditt minnes skatt-
kammare, som du trollat fram förmig i julskym-
ningen."

„Hvarifrån tror du då skribenterna taga sitt
stoff, om inte ur lifvet, lilla toka." Tant Albertine
såg med blid öfverlägsenhet bort tili sin unga
gunstling. „Pör resten var dina morföräldrars lef-
nadshistoria en bättre roman än många tryckta,
ja, en riktigt vacker kan jag säga. Där funnos
visserligen inga stormande konflikter, som i mån-
get äktenskap i vara dagar. Dess hela, fulla inne-
håll låg gömdt i orden „de älskade hvarandra".

Inte var det heller utmärkt af några särskildt
märkvärdiga upplefvelser, tvärt om var deras hem-
lif snarare likt en lugnt framglidande flod med
vackra soliga stränder. Stundom kommer visser-
ligen en stormby och upprör dess yta, eller kastar
ett förbiseglande moln sin skugga däröfver, men
sedän blir alit åter godt igen, och därför stårock
deras historia för mitt minne i glansen af det
vackraste och ädlaste lifvet kan skänka männi-
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skorna, den fulla rika lyckan hos tvä, som funnit
hvarandra för tid och evighet."

Den gamla tystnade, och Alvas blick fästes
med vördnad på hennes bleknade drag. „Tack
för sagan om strumpebanden", sade hon och kysste
smeksamt den smala handen. „Hvartenda sådant
gammalt minne bildar en länk i den långa kedja,
som binder samman generation vid generation
med oslitliga band. Ack, man borde aldrig för-
störa någon familjerelik, utan troget gömma den
som ett stumt och dock talande vittne om dagar,
som flytt."

„En vacker tanke, barn, men hvad tror du
nya släktled bry sig om det framfarna." Tant
Albertine suckade vemodigt. „Gömdt är för dem
lika med glömdt. Det är blott ett och annat un-
dantag, som nu du tili exempel, som letar upp
antikviteter ur arfskoffertars och gamla hjärnors
förvaringsrum."

Alva smålog. „Jag samlar dem på lager, ser
du. Jag viii också hafva någonting att berätta
när min tur kommer."

„Då får du nog inga åhörare mer, min vän.
Släktintressena dö ut hvad de hinna; i vår tid
anser man det vara tillräckligt, om man räknar
släkt med sin egen bror. Och likväl låg det nå-
gonting vackert i familjekänslan, någonting, som
vidgade hjärtat i stället för att krympa det, som
den moderna egoismen nu gör.

Hur blef man inte mottagen förr i världen
på långresorna inom landet i kursläde eller täck-
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vagn, då man ännu inte hade en aning om edra
blixtsnabba kommunikationer. Hur hade man inte
släktingar i så godt som hvarenda herrgård utmed
vägen och kände sig välkommen öfver alit. Och
så det artige „kusin", som lät så sirligt och bekant
från manliga läppar och så mjukt och förtroligt
från damernas.

Ja, ja, det var andra tider det och andra
seder, barn. Och nu tycker du visst, att tant
Albertine sitter här och blir bitter tili sinnes, men
tänk på att jag står kvar som en gengångare
från det förflutna, oförstådd och med saknad och
längtan i mitt gamla trötta hjärta."

Hennes stämma sjönk ned tili en hviskning,
och där ljöd som en snyftning i den, men ingen
tår fördunklade glasögonen. Tant Albertine hade
foma tidens stränga uppfostran att tacka för den
själfbehärskning hon alltid bibehöll. Sakta, nastan
ömt, tog hon de gamla strumpebanden och lät
sinä fina fingrar beröra debroderaderosorna, som
ännu efter sin långa hvila i koffertens mörka djup
lyste röda. Var det ett återsken, som nu färgade
den gamla damens vissnade kind, kanske reflexen
af de glada tankarna från den svunna tid, då
hon, ung och blomstrande, ifrigt lutade sig öfver
arbetet på systerns brudskänk.

„Amour et Tendresse", mumlade hon. „Ja,
ja, det var den gyliene tråden i deras lefnadsväf,
den, som gjorde den så ljus och plånade ut skug-
gorna. „Amour et Tendresse", ett vackert val-
språk att gömma på, barn. Tänk på det, och tro
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mig, att ju mer du omsätter orden i handling, ju
rikare skall du blifva och ju säkrare skall du
finna lyckan."

„Alva, Alva, hvar håller du hus, det är ju tid
att tända julgranen",Ijödo ifriga barnröster bakom
den stängda dörren.

„Jag kommer, jag kommer." Hon reste sig
raskt, men i förbifarten böjde hon sig ned tili den
gamla och hviskade hjärtligt: »Lilla tant, lyeka
tili en god jul."



VILSEN.

Sommarsol och ljumma vindar, susande björ-
kar och lätta blå vågor och sedän tili alit detta

ungdomsglädjen! Elsa tyckte, att lifvet var
härligt. Hvar ny dag var som en ny lycka och
i sin ljusa sinnesstämning gjorde hon också värl-
den omkring sig ljus.

Någon verklig sorg hadeju icke heller hittills
mött henne. Hemmet hos far och mor var godt
och välbärgadt ett vackert gods i landets sydli-
gaste bygd och i syskonkedjan var Elsa lika-
som det vackra, förenande låset. De tre bröderna
tyckte, att hon var en så stilig flicka, och små
systrarna sågo beundrande upp tili henne. Alla
vände sig tili Elsa för att rådfråga hennes tycke
och smak, och tili och med föräldrarna hade en
viss omedveten partiskhet för sin täcka, blom-
strande äldsta dotter med den klara blicken och
det rena bjärtat. Ty renhjärtad var Elsa och
märkvärdigt oberörd af världen. Kanske det kom
sig af att hon tillbragt större delen af sitt unga
lif på landet i en lycklig omgifning och en här-
lig natur, som verkligen haft ett stort inflytande
på hennes utveckling.
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För mycket erfarna ögon syntes den unga
flickan kanske tili och med en smula naiv, men
hennes solskenslynne var smittosamt, och non var
alltid redo att dela med sig af sin friska glädtig-
het tili enhvar, som hon kom i beröring med.

En trumpen blick måste klarna, när den mötte
hennes leende ögon, och det mest buttra sinne
mottog omedvetet en reflex af dem.

Under ferierna, då alla syskonen voro hemma,
ville dagen knappt hinna tili för Elsa, så uppta-
gen var hon. Än skulle hon ut att fiska med äldste
bror John, än ackompagnera Ernst, som älskade
att sjunga solo, eller läsa Ruskin med Edvin.
Flickorna åter kunde rakt inte företaga sig nå-
gonting utan henne, och så ville hon ju så gärna
ibland gå ut ett slag på fälten med sin far.

Det blef aldrig någon tid öfrig att gifva mor
en liten handräckning i hushållet, men fru Ed-
man var ännu ungdomlig och rask och såg med
glädje, att „barnen" hade roligt under sin fritid.
Man hade ju sedän höst och vinter för arbetet.
Om sommaren var det också ovanligt rörligt på
Aminne. Släkt och vänner hälsade på, isynner-
het jämnåriga tili de unga. Sällskapet var all-
deles för lockande och husets gästvänlighet er-
känd. Dessutom hade man närä grannar. Emel-
lan Aininne och prästgården låg endast en björk-
dunge, och där i denna hade de båda gårdarna
en gemensam tennisplan, så det var ju naturligt,
att man råkades alla dagar.

Prästgårdens gäster skulle alltid „förevisas
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på Aminne, och ungdomen därifrån var å sin
sida alltid med om grannarnas små familjefester.
Så skedde äfven denna sommar, då Elsa gick
omkring och tyckte, att lifvet alltigenom var som
en enda rolig saga.

Särskildt gärna mindes non midsommarkväl-
len. Då hade de unga från Aminne byggt upp
ett väldigt bål på en klippa vid sjöstranden, bi-
trädda af „prästgårds gossarne", som de ännu
kallades, fastän Arne, den äldste af dem, redan
var färdig ingeniör. Alla grannar från omnejden
samlades för att se på elden i sommarnattens
milda skymning, medan vackra fosterländska sån-
ger höjde stundens stämning.

Det var också den aftonen Elsa såg Hugo
Stening första gången. Han var Arnes kamrat
och hade mottagit en inbjudning att hälsa på i
prästgården under sommaren. Han såg egentli-
gen icke bra ut, den unge ingeniören, men ögo-
nen voro sällsynt vackra, djupa och stundom svår-
modiga. Ansiktet var magert, hyn brynt af soi
och vind, och vid tinningarna skimrade i det
mörka, kortklippta håret några silfverstrån. Det
tog sig underligt ut hos en man, som knappast
öfverskridit sitt tjugufemte lefnadsår. Han var
likväl mycket glad och skämtsam i sällskap, all-
tid redo med något lustigt påhitt eller en bra
vits, som kunde försätta alla omkring honom i
den muntraste stämning.

Det var bara i någon obemärkt stund den
där dysterheten kröp fram i ögonvrån. Då kunde
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han också se så åldrad och lefnadstrött ut, att de
grå håren tycktes på sin plats.

Elsa brukade i smyg gifva akt på honom un-
der dessa tidtals återkommande sorgsna ögonblick,
och det föreföll henne, som om midtunder glädtig-
heten, då han var rolighetsminister i kretsen, det
likväl gått som en underström af vemod genom
hela hans vasen. Han hade säkert inte alltid haft
det bra, tänkte non helt förståndigt, och när man
själf fått plats på lifvets solsida, måste man ju
kanna deltagande för de sämre lottade. Därför
ville hon vara snäll mot honom.

Hugo kände hennes närhet som den frusne
känner vårsolen, och det var denna tysta sym-
pati, som förde dem båda tillsammans. „Elsas
riddare" kallade bröderna honom, och hon tog
det ej illa upp, nej, hon log tvärt om och sade,
att ingeniör Stening var mycket treflig och vän-
lig, och det var kanske ock i själfva verket fulla
sanningen, hvarken mer eller mindre från hen-
nes sida.

Att han gaf sällskapslifvet på orten ett nytt
lif erkände alla, ingen kunde vara mera uppfin-
ningsrik i fråga om utflykter och lustiga öfver-
raskningar, mer tjänstvillig och intresserad. Där-
till kom den vackra sångrösten, som han aldrig
sparade på, och gitarren följde med både tili lands
och sjöss. Men hvad som mest slog an på Elsa
var hans känsiä för barnen. Ingen utfärd kunde
vara rolig, påstod han, om icke småttingarna fingo
vara med. Och han vai' outtröttlig i att leka
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raed och taga vård om dem; klättrade man öfver
ett gärde, alltid satt en liten unge öfver nacken
på honom, och kom en oförmodad regnskur, låna-
des regnrocken tili skydd åt någon af de små,
medan han själf blef våt alltigenom. Alla bar-
nen riktigt afgudade honom, och den, som så
kunde vinna deras hjärtan, den måste nödvän-
digt vara en god människa, tänkte Elsa.

En gång det var under en af hans mörka
stunder hade han med henne taiat .om sinä fa-
miljeförhållanden. Modern, som han förlorat i
barndomen, en vacker, ljus gestalt, omsväfva-
des i gossens hågkomst af det finaste och skä-
raste han kunnat drömma. Sedän hade hemmet
fått en främmande värdinna och fadern för det
mesta lefvat vid spelbordet. Hans enda syster
var tio år äldre än han och gift, redan då han
kom i skola. „Jag är en sadan där stackars vil-
sen", skämtade han med ett svårmodigt löje på
läpparna. „Jag kom visst in i lifvet som en miss-
räkning, utom för stackars mor, och henne minns
jag, som sagdt, bara som en dröm. Ni, fröken
Elsa, som befinner er midt i öfverflödet af ett
lyckligt hems alla rikedomar, ni kan väl inte alls
förstå det, men det finnes verkligen människor,
som undra öfver, hvarför de egentligen blifvit
kastade på den här underligt brokiga skådeplat-
sen vår lilla jord. Jag har åtminstone aldrig
fått fatt på meningen med min tillvaro, jag har
bara gått omkring och drifvit och ibland längtat
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tyst, men outsägligt efter hvad? Ja den, som
visste det? En obehöflig varelse är jag i alla fall."

„Nej, så får ingeniören inte säga", sade Elsa
moraliserande. „Vår Herre har nog ett ändamål
med alit hvad Han skapar. Hvem vet, hviika
storverk ni ännu kommer att uträtta." Han såg
på henne med en egendomlig blick, full af öm-
het, blidt öfverseende och vemod på samma gång.

„Månne Han bryr sig ora en sadan som jag,
en riktig stackare där ute i lifvets hvirfvel, hvilket
Arne nog kan intyga."

„Ah, ni förtalar bara er själf!"
Han log åt hennes naiva allvar.
„Nej, nej, tro icke, att jag säger det för att

bli tagen i försvar, kvinnorna haju så godt hjärta
i vissa fall." Den lätta ironin undgick Elsa, och
det visste talaren nog.

„Nej, det är verkligen en beklaglig sanning;
jag är som ett flarn i vågsvallet, går dit jag
drifves och förstör alla minä möjligheter, som
kanske kunde vara flere än jag vågar tro på."

„Men hvarför kan ni inte stadga er?"
Elsa såg på honom med sitt barnsligt goda

allvar.
,Om ni bara skulle försöka?"

Han skakade på hufvudet, som om det värit
fråga om en fullkomligt hopplös sak, och flickan
teg fundersam, men ingalunda öfvertygad. Ett
sådant fall fanns inte inom hennes regelbundet
ordnade och samvetsgrannt plikttrogna lilla värld.
Det var likväl synd om honom. Kanske man
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med god ledning kunde få honom på aadra tan-
kar. Då hon kort därefter såg Hugo som den
gladaste bland de glada i ett muntert upptåg,
blef hon förbryllad. „Det måtte finnas en dubbel
natur hos honom", tänkte hon, och kom därmed
omedvetet sanningen ganska närä.

Nasta dag, då de under en gemensam utflykt
tili en vacker holme fördröjt återfärden fram emot
kvällen och den unge ingeniörn, medan de hvi-
lade på årorna, tog sin gitarr, blef hon så gri-
pen af det betagande i denna sköna baryton, att
hennes hjärta stannade.

Ah, så han kunde sjunga!"

» fast ängen glänste och lärkan slog,
Du sökte visst lifvet tyda?
Var gåtan bitter, var gåtan svår,
Hvar är din vän, Junker Börje?"

O ja, det var nog sadana sorgfulla frågor han
gick och grundade på. Hon förstod ju in te alit,
hvarifrån skulle hon tagit den lifserfarenheten,
men en dunkel aning om, hvad han kände, fyllde
hennes unga själ, en aning om den kamp, som
streds inom detta slutna bröst.

,Stackars junker Börje!"
Hon skulle gärna velat säga, att hon trodde sig

börja förstå honom, men det var blott säilän han vi-
sade sig så öppenhjärtig att hon vågat, endast någon
gång i en dyster stund. Eljes var Hugo Stening ej
den som man kunde påtvinga sitt deltagande, och
svårt var det ju annars ock att tolka det i ord.
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Inte ville hon heller tala med de andra om ho-
nom. Det skulle nastan värit sotn att svika ett
förtroende, tyckte hon. Men Arne kände honom
ju så väl, de voro riktigt goda, trofasta kamrater,
och man kunde se att de höllo ihop så där pålit-
ligt och vackert, som det händer med unga män,
som följts at ända från skolbänken. Därför kunde
hon med Arne ensam språka om Hugo.

Man såg nogsamt, att den senare hade
ett stöd i kamraten, och det var ej att undra på,
ty Arne var då stadig som en stabbe. Elsa måste
le. Det fanns inte en tryggare gosse i världen,
trodde hon, redbar och präktig och arbetsam.

Arne å sin sida beundrade vännen, hans sång,
hans glada lynne och lediga sätt, detta något, som
gjorde, att han alltid fann sig, hvart han än kom,
och som Arne själf saknade.

En gång förut hade Hugo en sommar gästat
prästgården, men det besöket hade Elsa intet
minne af, emedan hon just de veckorna vistats
hos sin mormor. Efteråt hade hon länge fått
höra om hvad „den där Hugo" tänkt och sagt
och gjort. För öfrigt hade Arne beskrifvit ett och
annat om honom redan förr. Det var just ett af
de få ämnen, som gjorde honom mera meddelsam,
men i alla fall kunde hon ej alls föreställa sig,
hurudan han var, förrän hon nu själf gjort hans
bekantskap.

Ja, det var verkligen en glad sommar, och
Arne tiggde och bad kamraten att dröja vecka
efter vecka.
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„Där ser ni, huru svag jag är för Öfvertal-
ning." Hugo vände sig leende mot Elsa.

„Ja, det är ju en dygd, då det gäller någon-
ting godt. Och att vistas i ett sådant hem som
prästgården är väl både tili nytta och nöje för en
ung man", sade den täcka moralpredikanten.

„Det förstås, men om det sker tili ondo, och
man dock lika lätt ger efter?" Hans ton var
skämtsam, men hon kände, att det låg allvar där-
under.

„Pör öfrigt är det egentligen vågsamt för en
„vilsen" som jag att slå rot i sådana här lyckliga
förhållanden. Det kostar på att slita sig lös se-
dän. När man kommer från värmen, kännes köi-
den dubbelt afskräckande."

„Jag tycker, jag skulle föredraga en solglimt
då och då, hellre än att alltid gå i skymning",
menade Elsa. „Men jag hör nog tili dem, som
kunna suga honung ur hvarje den minsta blom-
ma på min väg."

„Det tror jag också", sade han med värme.
,Nåh, om ni verkligen tror, att det inte ligger nå-

got orätt uti att lefva detta sköna fjärilslif ännu
en tid, så "

„Jag viii gärna se alla glada omkring mig",
svarade flickan och gaf honom en vacker blick.

Panns det väl en älskligare varelse i värl-
den? Hugo trodde det inte, åtminstone hade han
aldrig förr mött en sadan kvinna på sin väg.
Hon höjde hela sitt kön i hans tanke, men han
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teg med hvad han kände och gömde sin eldiga
blick under de sänkta ögonlocken. Han ville icke
förråda sig, nej, så dålig var han icke, men han
dröjde kvar och njöt och var lycklig i fullt med-
vetande af att sådana dagar aldrig skulle komma
åter.

En hjärtligt erbjuden gästfrihet i denna här-
liga nejd, välvilja hvart han kom och Arnes tro-
fasta vänskap, det var ju öfverflöd af lifvets goda,
och likväl fanns det något mer, ja, det bästa af
alit närvaron af en ljuf, renhjärtad flicka,
hans fagraste drömmars bild, tillitsfull, öppen och
älskvärd. Han visste knappt, huru många vackra
egenskaper han ville tillmäta henne. Han solade
sig i dessa klara ögons glans, emedan det kän-
des som att bada själen ren från alit det stoft,
de fläckar, lifvet därute besudlat den med.

Ja, hans lif, det tyngde honom sora en black om
foten, aldrig glömdt, idel aggande minnen, som
han blygdes för, blott han tänkte på Elsa. Ack,
det fanns saker, som han velat plåna ut med sitt
blod. Men det varsta af alit var ändå medvetan-
det, att så fort han kom bort härifrån, skulle han
vara precis den samme som förr. Han gjorde sig
inga illusioner därom, han hade en så fruktans-
värd själfkännedom.

Tusende andra lefde som han och voro ju
inte sämre karlar för det —ja, det skulle väl vara
en tröst det också. Par hade ju gått före honom
samma gamla väl trampade stig, men denna und-
skyllan hjälpte inte Hugo. Han var fullt medve-
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ten om det lumpna och dåliga i sitt lif och skam-
sen vid blotta hågkomsten däraf, och ändå

kunnat säga af vida djupare orsak, om non för-
stått alit.

Nu var det emellertid solsken och sommar
och ungdomsfröjd, och han ville en gång smaka
den sköna, fulla lifsglädjen, njuta den helt, om
han också skulle försmäkta efteråt. Kanske var
det därför han drog sin omgifning tili sig och
därför hans sång klingade så betagande i kväll-
ningens timme.

Ja, sommaren var skön, men hösten följde
likväl obevekligt som förr i dess ljusa spår.

„Hugo hotar att resa ifrån oss endera dagen",
berättade Arne för Elsa.

„Det är väl tids nog", menade kamraten.
Så vidt jag vet, har ännu ingen stått ut med

„vilsen" så länge som dina välvilliga föräldrar."
„Vilsen", brummade Arne. „Inte är du så

vilse, att du ej skulle hitta på rätt igen, om du
bara ville."

Hugo lade leende sin arm hring vännens
skuldra. De voro lika långa och ganska resliga
båda två, men han såg likväl vida mindre ut, ty
han var smärtare än den stadiga „prästgårds Arne".

„Inte ens du, kamrat, vet, hvar målet ligger,
andens hemvist, dit vi irrande alltid omedvetet
trängta som barnet efter sagans „ Soria Moria"
slott, men ett känner du bättre än jag, och det är

min ofullkomliga vilja."
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„Ah, en liten knuff behöfva vi väl hvar och
en ibland", menade Arne.

„Ja, men att aldrig kunna stå för sig själf
utan någon vänskaplig „knuff", som du säger,
i den rätta riktningen, det är det, ser du kamrat,
som jag kallar att vara „vilse" om vägen."

„Nåh, vänta bara tills du kommer i den rätta
omgifningen!"

„Det är dock härligt, att det finns en enda
människa, som tror på en." Hugo gaf kamraten
ett kraftigt handslag och såg därvid vädjande bort
tili Elsa.

„Man skall aldrig förlora hoppet", sade flickan,
men Hugos blick hade redan glidit från henne ut
mot något dimhöljdt fjärran. Så vände han sig
åter plötsligt mot henne och sade med djup kansia:
„Tack för de orden, fröken Elsa. Jag menar, att
ni har rätt hoppet kan man ju föra med sig
tili och med i döden."

„Hvad ni äro fasligt högtidliga", sade Arne,
som aldrig var med, då man kom in på sådana
områden, där hans praktiskt anlagda natur kände
sig främmande.

Afskedstankar, kara bror."
„Ja, hvarför finns det eviga „skiljas" här i

lifvet", muttrade Arne. „Nu gå vi och taga oss
ett bad före middagen, och så hem tili mors
filbunke!"

Några dagar senare kom Hugo för att taga
afsked. „Det blef ändå allvar af tili sist", sade
han vemodigt. „Leken är slut nu."
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„Jag säger inte farväl", protesterade Elsa.
„Jag säger „auf Wiedersehen", det låter gladare
i skilsmässans stund."

Men om det aldrig blir så?"
„Arne har lofvat hämta er tillbaka nasta som-

mar".
„Det är långt tili dess, och framtiden har man

inte i sin hand", sade han allvarsamt. „Men jag
skall alltid vara tacksam för dessa solljusa dagar
här bland er, de hafva skänkt mig en aning om
hvad det viii säga att lefva."

Elsa såg litet undrande på honom. Hon för-
stod nog inte, hvad hans ord nu djupast inneburo,
och Hugo önskade det ej heller. Han tog blott
hennes hand och sade litet brådskande: „Tack
för att ni räckt en dryck friskt vatten åt den
vilsne ökenvandraren ni mötte på er vackra, ljusa
väg. Det skall en gång lönas eder!" Han kände
en lätt tryckning af de fina fingrarna, så lät han
handen sakta falla. Nasta morgon var han
borta.

Och nu var sommaren förbi. Elsa tänkte
därpå med en lång saknadens suck, men hon hade
icke tid att grubbla däröfver just nu, ty syskonen
skulle rastas ut för skolgången, och mor måste
ändtligen få en smula hjälp med syltning och
saltning för vinterbehofvet, och far hade blifvit
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försummad under de svunna dagarnas sommar-
fröjd.

Att vara äldsta dotter i hemmet hade sitt lilla
ansvar med sig, och Elsa kände både det öch
värdigheten, som var förenad därmed. Hon hade
mycket att göra och var verksam från morgon
tili kväll, men så hade också dagen innehåll, och
man hade inga lediga stunder för tomraa dröm-
merier. Hon lefde hei st i nuet och tyckte, att
hela lifvet var som en enda skön sommardag.
Hon var ju ung och frisk och lycklig och fram-
tiden lag för henne i hoppets klaraste skimmer.
Hon hade ingenting att längta efter eller att
sakna.

Hvar gång Hugo Stenings tankar ilade hän
tili hans sommarbesök i prästgården, dessa fest-
dagar i hans lif, kände han, att han lämnat det
bästa af sig själf kvar där, sitt hjärtas skäraste
ungdomsdröm. Men för Elsa var han blott en
vanlig bekantskap, en ensam främling, som hon
skänkt något af sitt hjärtegoda väsens öfver-
flöd.

Då han stundom genom Arne mottog en
hälsning från henne, tog han det också som ett ut-
tryck för den strålande vänlighet hon visade alla
omkring sig. Kanske skulle det kunnat blifva
annorlunda mellan dem, om han vågat om han
velat! Den tanken trängde sig stundom på ho-
nom med en sprittning af hemlig glädje. Det
var ju ett så ungt, obefästadt hjärta, men just
därför, för att hon ännu var så omedveten och
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för att han satte henne så himmelshögt öfver sig
själf, tog han intet steg tili närmande, utan drog
sid tvärt om alltmer tillbaka för att med tiden
blifva, hvad som var bäst för henne „en vandrare
som mött och gått".

Det var nog som Arne sagt. Han kände sig
själf blott alltför väl. Kunde då han, ett vack-
lande rö, blifva en ung kvinnas stöd och hjälp?
Nej, han visste bättre. Han såg, att en annan,
henne vida värdigare, sträfvade att vinna barn-
domsväninnans hand och hjärta, och utan bitter-
het tänkte han sig sin bäste vän som den lyck-
lige. Arne var ju så pålitlig, så dugande och
redbar. Tili honom kunde en hustru sätta full
tillit, medan han själf likt flarnet på vågen rotlös
drefs framåt på lifvets haf.

Därför drog ock en ny sommar genom bygg-
derna utan att locka honom tillbaka tili skåde-
platsen för fjolårets glada hågkomster. I stället
förde honom ett erbjudet arbete mot norden. Det
gällde en ansträngande, men intressant verksam-
het ute i vildmarken under fri himmel. Hugo
kände sig lycklig därvid, lycklig på sitt eget sätt
och på samma gång så märkvärdigt frigjord från
sitt gamla jag.

Kanske var det frånvaron af alla kulturlif-
vets former och vanor. Han visste det ej ens
själf, men då han efter det ansträngande dags-
arbetet låg utsträckt under en fura på ödemar-
kens ljung, eller på sluttningen ofvanom den bru-
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sande forsen, voro tankarna ljusare och sinnet
mindre tungt än förr.

Aldrig tröttnade han på vattnets entoniga
melodi, den var tvärt om som ett stilla ackom-
pagnemang tili visor, som hans hjärta sjöng. I
den stora ensligheten var det som skulle alla
tryckande bojor brustit och anden fått blicka ut
öfver aldrig anade vidder.

Men det gafs ock stunder, då denna ensam-
het väckte hos honom en längtan efter sympati
och förståelse, som nastan öfverväldigade honom.
Han var dock ingalunda främmande för sinä föl-
jeslagare vid arbetet, och hans vinnande sätt hade
dragit äfven dessa ursprungs-naturer tili honom.
Han kände nastan enhvars enkla lefnadssaga och
förstod att uppskatta deras karaktärer och komma
dem tili mötes såsom de gåfvo sig. Men hvad
han å sin sida åtrådde, ett andligt utbyte, det
kunde ingen af dem skänka honom, och det var
detta han saknade.

Ett bref från vänner och kamrater var nu
oändligt välkommet, då det efter långa irrfärder
och omvägar nådde honom, men det var lika säll-
synt som kärt, ty Arne den som stod honom
närmast var en trög korrespondent och dess-
utom ytterst kortfattad i sinä meddelanden. De
fåordiga skrifvelser, som kommo Hugo tillhanda,
tycktes knappt fordra svar, och han läm-
nade dem äfven därhän. Men när han någon le-
dig stund törstade efter sällskap, efter någon
som kunde som han uppskatta ett vildt, men
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vackert natursceneri, en makalös solnedgång, nät-
ternas underbara klarhet och denna ödemarkens
egendomliga dragning på ett mottagligt sinne, då
var det alltid tili vännen han riktade orden på de
srnå lösa bladen ur anteckningsboken, som han
fyllde under middagsrasten, halfliggande mot en
skroflig sten eller en afhuggen stubbe.

I dessa hastigt nedkastade rader gal' han sin
gamle kamrat en målande bild af det lif han
lefde här och af naturen omkring honom, fågel-
världen, så intressant för en uppmärksam iaktta-
gare, ödemarksfloran, hvars minsta strå ådrog sig
nans blick, forsarnas bullrande lif och de ändlösa
skogsmarkernas storslagna enslighet.

Hvad själfva arbetet vidkom, gaf det honom
Ml användning för den begåfning, som han ofta
själf förbisett och ringaktat. Han kände, att
han här kunde fylla sin uppgift i alla afseenden.
Det var som om han för första gången mätt sinä
krafter och sin energi och funnit glädje och till-
fredsställelse därvid. Han hade också likasom
återfunnit sitt eget vilsna jag, så länge bortkom-
met och kringirrande. Det var vildmarkens gen-
gåfva för den förstående kärlek han skänkt henne,
och därför trifdes han så väl här uppe, att tan-
ken på återfärden och det gamla lifvet där borta
verkade beklämmande.

Han tyckte att han helst aldrig mer velat
börja om det igen med alla dess missräkningar,
dess maktlösa ansatser och vissna drömmar. Här
uppe hade forsarnas brus och skogarnas obeskrif-
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bara lugn soft alit detta tili ro, hau kunde min-
nas utan smärta och sakna utan bitterhet. Men
där midtibland hvardagslifvets små intressen och
lumpna förhoppningar skulle hans forna jag stå
upp igen.

Och alit som dagarna blefvo kortare och nat-
ten insveptes i gråa dimmor, tydande på den stun-
dande hösten, vittnade dagboksbladen mer och
mer om denna trötthet vid det förflutna, som
Hugo skakat af sig under arbetstiden och som hari
instinktmässigt bäfvade tillbaka för.

Tiden gick likväl sin gilla gång. Det började
om nätterna bli kalit i skogen kring den kolnade
stockelden, och om morgnarna lag rimfrosten som
glittrande diamanter öfver de tröstlösa mossarna
i den uppgående solens sken.

Där hemma hörde man föga af honom. „Hugo
har gräft ned sig i arbetet i sommar, han har
sinä olika perioder, det vet jag af gammalt", me-
nade Arne, när Elsa och han påminde sig den
glada deltagaren i föregående sommarens nöjen.
„Jag måste försöka få honom hit ut på hösten,
så han får hvila sig efter strapatserna i ödemar-
ken. Man vet dessutom så föga af honom, om
man inte har honom riktigt mellan skål och vägg,
som det heter."

„Åh, jag tänker du, Arne, alltid förstär att
taga honom från den rätta sidan", sade Elsa för-
troendefullt.

„Hvem vet!" Arne skakade tviflande sitt huf-
vud. „Hugo är en underlig kurre. Jag tror knappt

3



34

någon vet, hvad som rör sig allra innerst hos ho-
nom, inen någonting fint och vackert är det i
alla fall, det kan du lita på."

Hvad den vänskapen ändå var sympatisk!
Elsa såg vänligt på talaren. Så skulle man all-
tid tro och tanka om en vän, men för resten
Arne hade nog rätt. Hon gömde på flera sraå
drag, som gifvit henne en inblick i Hugos karak-
tär, och dem skulle hon kanske tala om nå-
gon dag.

De kunde ofta rakas mi, Arne och hon, ty
den unga ingeniören hade fått anställning vid en
bruksanläggning på hemorten. Han gjorde alit
emellanåt om söndagen ett besök i hemmet och
hos grannarna på Aminne. Det gick bra för Arne
och han hade en god framtid för sig, om alit
gick väl.

De hade nu höst på fullt allvar, alltsä måste
det vara vinter där uppe. Därför väntades
Hugo söderut, men den ena dagen efter den andra
gled bort utan att medföra någon underrättelse
från honom.

Det var besynnerligt! Man undrade och und-
rade hemma i prästgården och likaså på Aminne
vid skymningsbrasan eller aftonlampan. Men me-
dan det trefna hvardagslifvet där förflöt på sitt
lugna, stillsamma sätt, utkämpades en ensam kamp
långt borta i den stiglösa ödemarken.

Då Hugo Stening afslutat sitt arbete för året
och redde sig att vända åter tili bebodda nejder,
skedde det, såsom dagboken bekräftade, med tungt



35

hjärta. Hans afsked från platsen* för sommarens
mödor blef vemodigt. Han hade väl löfte om fort-
satt verksamhet i samma trakter äfven för nasta
vår, men dit var ännu långt, och tili dess låg
framtiden gråkall och oviss för hans blick. Svår-
modigt mötte han för sista gången furornas stam-
mar och de snötäckta myrarna, medan de på elän-
diga marker trängde sig fram tili bygden kring
närmaste kyrka, där landsvägen vidtog.

En del af färden bar det utför en strid fors,
och genom någon oförsiktighet af båtföraren väite
farkosten just då de voro närä stranden, där de
skulle landstiga. Alla voro goda simmare, och
trots pjäxor och fårskinnsvästar togo de sig snart
fram tili stranden. Hugo ensam kanske den
bästa simmaren blef gripen af en strömhvirf-
vel och slungad utåt, just då han redan vändt
mot land.

Det var ett ögonblicks verk för karlarna att
få båten vänd på rätt och utskjuten på nytt, äf-
venså att genom raskhet och vana vid siika olycks-
fall lyckas få fatt i den drunknande, då han åter
blef synlig i vattenbrynet. Något hufvudyr, men
utan vidare skada, kom den unge arbetschefen så-
ledes från äfventyret. Men att tillbringa timtal
i genomblötta kläder och därtill i isande blåst och
snöglopp, var pröfvande äfven för en hälsa sadan
som hans. Då man nådde raststället, en nybyg-
garstuga, var han så stel af köld, att han med
möda kunde stiga öfver tröskeln.

En varm dryck och den lågande spiselelden
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tinade dock något upp honom. Han tili och med
skämtade öfver missödet, och tröstade sålunda den
mycket nedslagna båtföraren, som orsakat det.
Men när han om natten låg utsträckt på hus-
bondfolkets brits, som de välvilligt afstått åt ho-
nom, frös han i sin varma päls, så att han ska-
kade, medan hufvudet brände som eld, och med
styfnade lemmar och skumma ögon steg han om
morgonen upp för att fortsätta färden.

Den n a dagsresa öfver snötäckta vida mossar
och frusna kärr, genom obanade snår och döds-
tysta skogar, tyngda af föregående nattens isbark,
skulle han icke sedän förmått återkalla i minnet,
trots aldrig så många frågor. Han hade hela ti-
den en förnimmelse af att marken, där de gingo
fram, sviktade under honom, och för sin irrande
blick såg han underliga fantastiska syner utmed
vägen; torn och tinnar af höga borgar, långa ra-
der af stenhus med fönster vid fönster och fram-
för alit ansikten, kända och okända, unga och
gamla i grupper och enstaka. Tili sist skymde
det så starkt för hans trötta blick, att alit sam-
manflöt i ett oredigt grått töcken, som omgaf ho-
nom åt alla håll och nastan förtog honom ande-
dräkten.

Han gick ej mer, han stapplade, tumlade
framåt, och då de kommo fram tili nasta här-
bärge i den tidiga skymningen, sjönk han ihop
utan att fråga hvarken efter mat eller dryck.

Nyodlaren, hos hvilken de denna natt loge-
rade, ägde en häst, och efter hållet råd beslöto
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karlarne, som med bekymmer sett sin unga chefs
tillstånd, att lega denna tili nasta rastställe, dit
två af dem skulle ledsaga den sjuke. Kom man
bara fram tili kyrkbyn, menade de, vore alit väl.
Där fanns både läkare och apotekare, och där
kunde ingeniören lå ordentlig vård, ty att det var
något allvarsamt, som fattades deras hurtiga för-
man, det förstodo de alla.

Själf var Hugo fullkomligt passiv och lät dem
ordna alit, som de funno bäst. Så färdades han,
halft medvetslös, framåt i två dagars tid omsorgs-
fullt inhöljd i pälsar och fårskirmsfällar. Mot
kvällen af det andra dygnet, då solen längesedan
sänkt sig bortom skogsranden, märkte mannen,
som körde, någon rörelse hos den sjuke, stannade
genast hästen och lät den pusta ut ett ögon-
blick.

Då han trädde tätt intill, såg han den unge
ingeniören göra ett försök att resa sig på arm-
bågen. Han frågade med svag röst, men dock
hörbart, om de ännu hade långt kvar tili rast-
stället.

„Bortåt åtta kilometer", ljöd det betänksamma
svaret. „Men Niilo Kivinens stuga ligger ungefär
halfvägs, och där kunde man kanske få tak öfver
hufvudet för en natt."

„Stanna då där", bad den sjuke och sjönk
åter matt tillbaka mot pälsrocken, som en af kar-
larne afstått tili hufvudkudde åt honom. En half
timme senare voro de framme vid den ensliga
kojan midt inne i skogen vid en liten istäckt sjö,
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den armaste boning man gärna kunde se. Men
gamle Niilo förmådde ej bättre, sedän den raska
sonen, som här tänkt reda sig ett nybygge, om-
kommit genom olyckshändelse vid stockhygge.

En yngre kvinna, gubbens sonhustru, som nu
jämte sinä tre barn bebodde stugan, kom de främ-
mande tili mötes i dörren, som non genast bered-
villigt öppnade för dem. Mannen buro in den
sjuke, och hustrun tog ett fång halm ur den torf-
tiga bädden, lade det på golfvet framför spiseln
och bredde pälsrocken däröfver. Sålunda kunde
han få njuta värmen från brasan, och det var
det enda hon hade att bjuda på. Hugo tackade
henne med en blick, och sedän sträckte han ut
sig på det torftiga läger hennes hand beredt.

Med far själf, enkan och hennes barn, samt
de två karlarne, som ledsagat den sjuke, var ut-
rymmet i stugan taget i anspråk tili det yttersta.
Taksparrarna hängde svartnade lågt ned öfver
deras hufvuden. Ett maskstunget bord på tre
ben, fars kista och bädd och några sotiga grytor
var alit bohag, som fanns. Hugos matta blick
gled långsamt från det ena föremålet tili det
andra. Här var armodet i hela sin ohöljda na-
kenhet, och i detta, den ytterligaste fattigdomens
låga hemvist,. skulle han sluta, ty det kände han
med visshet längre kunde han icke komma.

Han var oändligt trött, så trött som man blott
kan vara vid de allra sista stegen på pilgrimsfär-
den tili det obekanta landet, som nu var hans
mål. Men hans blick och tanke, som alla dessa dagar
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fördunklats af febern, voro nu som med ett
slag fullt klara. Där han låg på sitt torftiga
läger, gled hvartenda litet drag ur det förflutna
med blixtlik klarhet förbi honora. Stundom skälfde
hans torra läppar lätt som af återhållen smärta,
stundom ljusnade ögat för någon vacker hågkomst,
som spred sitt skimmer ända fram tili den mörka
port, där han nu stannat.

Det var ändå godt, att se slutet sä klart och
ha tid att göra upp räkningen med lifvet. Alit
som minuterna gledo bort, kom det en sadan ljuf ro
öfver honom, ett välbefinnande, som han icke känt
på länge. Då stugans värdinna med oskrymtadt
kvinnligt deltagande böjde sig ned för att fråga,
huru han hade det, ljöd svaret lågt, men gladt:
„Tack, mycket bra!"-

„Det var en vänlig ung herre!" Hustrun ord-
nade en smula om fällen öfver hans fötter och
rörde i brasan, så att lågorna fladdrade upp. Så
låg han länge orörlig och följde ljusskimrets lek
på den mörka väggen, medan bild på bild trädde
fram och försvann i det ovissa skenet. Elsa!
han visste icke om läpparna formade namnet,
eller om det genljöd inne i hjärtat såsom det fram-
farnas fagraste eko. Elsa! men långt i fjär-
rän ljöd det långt, långt borta såsom alla hans
hågkomster. Själf drefs han ensam liksom af en
osynlig makt mot ändlösa rymder, där alit tyn-
gande med en kansia af oändlig befrielse löstes
från honom och försvann.

Kvinnan lutade sig än en gång ned tili ho-
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noin. ~Det rustar sig tili längiärd för er, unga
herre, har ni det alit klart med Vår Herre?" frå-
gade hon på sitt enkla sätt.

Hugos blick mötte hennes med ett ljust ut-
tryck. „Tack", sade han och försökte fatta hen-
nes hand, „jag har fått fripass!"

Den fattiga hustruns ögon glänste tili.
„Ja, mera behöfs det nog inte", sade hon

tryggt.
Det var tyst i den låga stugan. På bänken

vid väggen sutto männen, grofhuggna, delvis få-
rade ansikten, märkta af lifvets „grottekvarn".
Gammelfar i spiselvrån sög sin kallnade snugga,
och barnen, som krupit upp i väggsängen, hade
somnat. Det hvilade en nastan andaktsfull stäm-
ning under det låga taket, och utanför rådde öde-
markens obrutna stillhet. Så tyst var det, att
intet störde en ensam människosjäls flykt från
tidens villa och mörker tili evighetens klarhet
och ro. Men i skenet från den falnande glöden
syntes kvinnan, och från hennes läppar ljödo hög-
tidligt de urgarala orden ur den gammaltestament-
liga välsignelsen, som Aron en gång nedkallat öf-
ver Guds utvalda folk:

„Herren välsigne dig och bevare dig, Han
låte sitt ansikte lysa öfver dig och gifve dig sin
eviga Md!"

*

*

Några veckor senare satt barndomsvännen vid
samma låga härd under samma svartnade tak och
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lyssnade med smärtfull saknad tili den enlcla be-
rättelsen om kamraten, som stupat på sin post,
och vid lågornas sken läste han ur dagboksbla-
den historien om en själ, som kämpät och segrat.

Ensam stod han ock sedän en kulen vinter-
dag på den snöhöljda kyrkogården, där den unge
främlingen lunnit en okänd graf, och på den hvita
drifvan nedlade han en krans från trädgården på
Aminne, bunden af Elsas hand under strömmande
tårar.

Tårar fällde hon äfven, då Arne efter åter-
komsten från sin sorgliga resa berättade, hvad
han sett och hört, och när de tillsammans läste
de blad kamraten nu skattade som sitt dyrbaraste
minne.

„Jag tycker, jag nu börjar förstå honom så
väl", sade Elsa sakta. „Hvad han ändå var för
en fin natur!"

„Ja, det har jag alltid tänkt, men likväl hade
jag inte anat, att det i grunden fanns något så-
dant hos Hugo jag menar det, som hans sista
ord antydde. Han var ju så sluten, som du vet."

„Ja, men det fanns kanske tidigare hos ho-
nom blott som ett groende frö, ett frö, som lifvet
där uppe i den stora ensligheten lockade fram i
ljuset. Det fanns alltid någonting af barnet
kvar hos honom, därför trifdes han så väl bland
de små", sade Elsa.

„Det var väl så." Arne blickade tankfullt
ned framför sig. „Jag saknar honom alldeles för-
skräckligt, men kanske var det ändå bäst för ho-
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nom att få sluta just nu. Bara det inte hade
skett där borta i den där arma kqjan!"

„Ah", sade Elsa med fuktig glans i blicken,
„hvad gör stället tili saken, bara slutet är godt!"

„Ja, ja!" Arne suckade vemodigt. „Hugo
tyckte alltid, att andra sågo så klart, att det var
han ensam, som gick vilse."

„Men nu har vår stackars „vilsen" i alla f ali
hittat vägen hem", hviskade Elsa med sitt vack-
raste leende.



ETT RESEMINNE.

Sensommarsolen strålar i mild glans öfver
Dresden, den konstnärligt smyckade Elbe staden
med sinä breda, propra gator och sin ädla bygg-
nadsstil.

En massa resande med Baedecker i hand
ströfvar fram och åter mellan Zvingern och Kung-
liga Slottet, Johanneum Albertinum, Griines Ge-
wölbe och hvad de alit heta dessa byggnader, som
inrymma de skönaste skatter af mänsklig konst,
snille och industriel färdighet, representerande ett
värde i miljoner. Man stannar hänförd inför de
härliga målningarna i tafvelgallerierna. Andlös
tystnad råder i det aflägsna rum, där «Madonna
della Sixtina" tronar i afskild storhet, skådande
med sin unga, kyska blick långt öfver de för-
stummade åskådarne, som smyga bort för att
komma åter, likasom dragna af en osynlig troll-
makt.

Man häpnar öfver skatterna i „det gröna hvalf-
vet", där praktälskande furstars gnistrande juveler
stråla fram ur glas-vitrinerna. Man blickar ny-
fiket in i „Silberkammers" stora skåp, där de
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kungliga guld- och silfverserviserna förvaras. Före-
visaren utbreder sig öfver deras hållbarhet och
låter den besökande väga tallrikarnas och prakt-
styckenas gedigna tyngd. Bordsporsliner från
Japan och Kina, äkta Meissner koppar och för-
tjusande saladiärer, för att ej tai a om de utsökta
rikliga linneförråden, inväfda med Sachsens vapen,
alit upplåtes för att åter lika hastigt gömmas.
Från denna drömda härlighet strömmar mängden
åter ut på de vackra gatorna tili nya intryck,
nya sevärdheter.

Ty Dresden har ju så mycket att erbjuda,
och alit inom en jämförelsevis begränsad omkrets,
naturligtvis med undantag af de stora trädgårds-
och parkanläggningarna „Grosse Garten" och „Biir-
ger Wiese", som äfven de väl förtjäna att upp-
märksammas.

Kanske är det emellertid just detta rikedo-
mens öfverflöd, som gör, att få finna vägen öfver
Augustusbriicke tili hvad som fordom var en af
Dresdens förstäder, ehuru den numera befinner
sig nastan midt i centrum, nämligen om man
därmed förstår slottet och de omgifvande konst-
samlingarna, operahuset och „Schlosskirche".

Stadsbanorna med sin lifliga trafik får van-
draren dock här lämna å sido, om han viii göra
en utflykt in på de gamla smala gatorna tili vän-
ster. Här befinner sig det vackra så kallade
„Japanischen Palais", uppbyggdt för grefve Plem-
ming i början af sjuttonhundra talet, men senare
inköpt af August 11, som här torde bevarat sitt
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japanska porslin, hvilket skänkt slottet dess namn.
Numera är det kungliga biblioteket där inrymdt.
Apropå detta, så förefaller det främlingen här i
Dresden, som om ingen af Saehsens forna regen-
ter efterlämnat några minnen utom denna August
11, ty hans namn synes öfverallt i museer och
samlingar, så att det svårligen kan blifva förgätet
ens efter lika mänga århundraden som det finnes
briljanter i hans smycken. Bakom slottet ligg.er
vid Elbes sanka strand den vackra så kallade
Palais Garten, som äfven väl förtjänar ett besök.

Just invid dess port utmynnar den gata, som
borde utgöra målet för hvarje Dresden-resandes
uppmärksamhet, nämligen Körner Strasse. Det
namnet verkar som ett elektriskt slag, men många
äro ej de, som beträda den lugna tysta gatan för
att stanna framför N:o 7, ett enkelt smalt tre vå-
ningar högt hus, där på ömse sidor om ingångs-
dörren finnas uppsatta tvenne minnesvärda me-
daljonger, den ena af skalden Theodor Körner,
den andra af hans fars vän Friedrich Schiller,
som här fann ett lugnt och godt hem under en
betydelsefull period af sitt lif. Här nedskref han
nämligen „Don Carlos".

Från den torftiga förstugan leder en dörr di-
rekte in i boningsrummen på nedre botten. Där
finnas förnämligast samlade porträtt och andra
minnen af personer, med hvilka Körner på ett
eller annat sätt stått i beröring. Främst må bland
de historiska porträtten nämnas den ädla drottning
Luise, hvars hjärta brann af samma höga, rena
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kärlek tili älskadt fosterland som den unge dik-
tarens. Hennes allvarligt ljufva blick möter här
betraktarens från flere väggar, där man ser henne
i olika perioder af hennes lif.

Äfven många bekanta krigar-typer synas i
det lilla galleriet, den store Bliicher, den tappre
Liitzow, Körners beundrade chef, och den sorgligt
ryktbare major Schildt, han som skoningslöst lät
nedskjuta tio unga franska officerare *).

Det är blott tvenne små rum, som innesluta
dessa minnen, men dock kunde man här under
timmar fördjupa sig i alla de rika erinringar de
beredvilligt upplåtna facken och lådorna frammana.
Så mycket af intresse finner man hopbragdt inom
dessa trånga väggar.

Vi blifva emellertid uppmanade att stiga en
trappa högre upp och befinna oss så med ens för-
flyttade tili den våning Theodor Körners föräldrar
bebodde, tili det rum, där deras genialiske son
föddes, tili Schillers sofkammare och arbetsrum etc.

Det är ej några stora salar man här har att
genomvandra, tvärt om hafva rummen rätt små
dimensioner, men af alit som finnes bevaradt från
deras forna inredning, bokskåp, sekretär, mynt-
fack, taflor m. m., kan man sluta tili den nobless
och konstnärliga smak, som en gång utmärkte
detta hem och dess invånare. Särskildt hvad

*) Af dödsögonblicket arkebuseringen finnes här
en gripande bild. Nio föllo genast, den tionde, sårad blott i
armen, står ännu upprätt, visande med handen mot sitt hjärta.
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taflor beträffar, så finnas af dem åtskilliga er-
bjudande stort intresse, äfven med hänsyn därtill
att flere äro målade af Dora Stock, en syster tili
Körners mor, och af hans enda syster, Emma
Körner.

Af dessa taflor utgöra de flesta porträtt af de
närmaste anförvandterna och af några närä vän-
ner tili familjen. Så finnas bilder af appelations-
rådet Körner och hans maka i olika upplagor,
själfporträtt af målarinnan Dora Stock, af Emma
Körner och främst af alit den unge skalden själf
från hans tidigaste år tili hans dödsstund. Ja,
äfven därefter har den af sorgen nedbrutna systern
ur minnet malat det kanske mest anslående port-
rättet af den älskade bortgångne.

I det första rummet ser man också flere bröst-
bilder af Körner, med de sköna, fint mejslade
dragen väl utförda i marmor. På väggen genast
tili vänster har man en större figurmålning „Ltit-
zow vid Theodor Körners lik", som målaren, Otto
Donner o. Richter kallar den. Man ser här den
unge krigaren på bar, hvilken en flicka af folket
smyckar med eklöf, medan rundtom stå den fall-
nes kamrater i djup sorg och major Lutzow lutar
sig öfver den döde ynglingen med oändlig smärta
präglad i de manliga dragen. Taflan är gripande.
Bilden, likasom fångad i ögonblicket, tyckes som
insegel bära skaldens egna ord i hans bekanta
„Stridsbön":

„Vater du, segne mich!
In deine Hand befehl' ich mein Leben
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Du kannst es nehmen, du hast es gegeben;
Zum Leben, Zum Sterben segne mich,

Vater, ich preise dich!"

Att tolka intrycket af denna bild är svårt. Den
står outplånligt inristad på minnets blad.

I det största af rummen befinner sigpå midten
en hög, med glasväggar försedd vitrin i olika afdel-
ningar innehållande talrika toremål, som tillhört fa-
miljenKörners särskilda medlemmar. Miniatyrport-
rätt, hårlockar, moderns nipper, bref, handteckningar
etc, talande sitt eget tysta, men dock lefvande
språk om de hädangångna, dyrbara påminnelser
från glada eller smärtsamma stunder inom en
hängifvet älskande familjekrets. Man betraktar
alit detta nastan med vördnad och en viss skygg
finkänslighet, som blefve dessa bleknade minnen
profanerade af främlingars nyfikna blickar. Längst
dröjer ögat vid den lilla boken i nött läderband,
diktare-boken, däri „Sänger von Leier und
Schwert" nedskref sinä af snillets glöd och den
ädlaste fosterlandskärlek genomeldade verser
den sista, „Svärdssången", blott några timmar
före döden på slagfältet. En flik af den blodfläc-
kade uniformen finnes ock bevarad.

Följande rum upptages af minnen från Kör-
ners begrafning och grafplats; denna hans sista
hviloplats blef såsom gåfva af hertigen von Meck-
lenburg-Schwerin öfverlämnad åt appellationsrådet
Körner, som här jämte hela familjen ligger be-
grafven under den gamla eken. Stället är plan-
teradt, omgifvet af en mur och prydt med en
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minnesvård af järn. Man ser i rauseet pennteck-
ningar och fotografier däraf, omgifna af pressade
ekblad, den tidning, i hvilken fadern insatt sonens
dödsannons, Körners uniformer och vapen, samt
äfven hans älskade nu med sorgflor omlindade
luta, vid hvars spröda toner han sjöng sinä ädla
sånger, uppeldande kamraternas mod tili outröttlig
kamp för fosterlandets befrielse. Ett stålstick
återgifver en scen från skaldens sista lefnadsafton,
då han i krigarnes dåvarande kvarter, sittande
vid en spinett i kretsen af sinä trofasta vänner,
ännu en gång låter dem höra sin melodiska stämma.
Sångens text förmäler ej sägnen; men att den
var af skalden själf kan ej betviflas. Vi älska
att tro, att det var den ädla dikt, som så starkt
kännetecknar Körners på en gång fasta tro och
osvikliga tapperhet, kanske just denna vers:

Die rechte Zeit Zur guten Sache,
Zur Freiheit, zum Tyrannentod!

Vor deinem Schwerte sinkt der Drache
Und färbt die deutschen Ströme roth,
Mit Sklaven Bluth und freien Blut!
Du treuer Gott, verwalt' es gut!

Dessa hågkomster af den unge hjältens och skal-
dens tidiga död befinna sig just i samma rum,
där han den 23 september 1791 såg dagens ljus.
Ädelt var hans korta lif, en skön saga, dock inne-
bärande djup sanning och manande tili efterföljd
hvarje ynglingasjäl, som ännu ej fördunklats af
materialismens dystra fläkt. Själf skrifver han
tili sin far kort före sitt aftåg tili krigsskådeplat-

4
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sen: „Att jag vågar mitt lif, det gäller icke myc-
ket, meri att detta lif är smyckadt med alla kär-
lekens, vänskapens och glädjens blomsterkransar
och att jag likväl vågar det, är ett offer som en-
dast kan motsvara ett sådant pris."

Körner stod nämligen just vid denna tidpunkt
på höjden af sitt skaldskap, uppburen och beun-
drad som få, hängifvet omhuldad af trofasta vän-
ner och i innerlig kärlek förenad med en ung
äskvärd kvinna, hon, som på Wiens teater så
lyckligt återgifvit de kvinnliga hufvudrollerna i
hans skådespel. Sådant var hans lif, då foster-
landskärleken manade honom ut tili ädel strid.

Kanske drefs han af ett alltför okufligt mod
att vid hvarje angrepp vara den förste i striden,
men han dog dock en ädel död midt i sin ung-
doms blomstring och omstrålad af sin unga krigar-
äras glans döden för fäderneslandet.

Vid det fientliga anfall, där Körner ljöt dö-
den, var det blott tre kulor, som träffade, innan
motståndarne flydde. Af dessa tre träffade den
första skalden, den andra en ung grefve Harden-
burg, volontär i rysk tjänst, som med ropet «Kör-
ner jag följer dig" störtat efter honom i striden.
Offret för den tredje dödande kulan var en af
Liitzows jägare. Körner och Hardenberg hvilade
sedän sida vid sida på samma bår, af kamraterna
smyckad med friska eklöf.

Det sista rummet i detta lilla, men rika mu-
seum innesluter äfven det ett föremål af minnes-
värdt intresse Karl Maria von Webers klaver!
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Den gamla förevisaren, som hela tiden så
välvilligt meddelat upplysningar och som nastan
med ömhet tycktes betrakta hvarje föremålisam-
lingen, öppnade locket och slog an ett ackord.
Tonerna voro svaga, men mycket välljudande, ett
mikit eko ur det förflutna. En uppmaning att
profva det gamla instrumentet besvarades därmed,
att en ung dam i sällskapet slog sig ned därvid
och med lätt hand berörde de gulnade tangenterna.
„Tuoll on mun kultani" klingade plötsligt mot det
låga taket; en finsk folkvisa i denna de rent na-
tionellt tyska minnenas boning, men förevisaren
log vänligt och bad sångerskan icke förglömma,
att hon spelat på Karl Maria von Webers instru-
ment.

Hvad återstod oss väl ännu? Jo, att teckna
vara namn i den framlagda boken många be-
sökare finna, som nämndt, ej vägen hit och
sedän förskaffa oss en bild af den unge skalden,
en välgjord fotografi, dekorerad med ett pressadt
ekblad från den gamla eken på Körners grafplats.
Sist tacka vi den gamle och betyga vår glädje
öfver besöket. Han småler belåtet. „Skicka flere
från edert land hit, skrif någongång om vårt lilla
museum något, som kan locka dem tili oss."

„Ja, ja, det skola vi göra, ett besök här läm-
nar ett rikt och oförgätligt intryck!" —Varsista
blick gäller ännu porträtten, den milda fru Minna
med sinä ljufva ögon, hennes allvarlige makes
kloka, intelligenta drag och den genialiska Dora
Stock vid sidan af Emma Körners unga, rena
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anlete. Längst stanna vi dock framför Theodor
Körners sköna bild för att rätt djupt inprägla den
i vår hågkomst. Nasta minut har dörren stängts
bakom oss, dörren tili en stilla minnenas värld
långt bortom dagens äflan och buller. Litet dröm-
mande stiga vi nedför trappan och blicka smått
bländade ut i det klara solljuset, som vi förgätit
där inne i de skumma rummen. Eller är det kanske
en fuktig dimma, som beslöjar ögonen vid håg-
komsten af det vi nyss skådat? Huru som helst,
så gå vi först stilla bort tili Palais-Garten, den
gamla lustgården vid Elbes tunga bölja. Det be-
höfves en öfvergång mellan det förflutna och nu-
tidslifvet på den vackra stadens breda, ljusa gator.



UNDER FÖRBANNELSEN.

Det var vid Rivieran jag såg henne första
gången, henne och mannen, för hvars skull hon
vistades där, men da kände jag ännu ingenting
om henne. Först långt efteråt hörde jag här
hemma hennes historia. Då förstod jag äfven ut-
trycket i dessa stora, djupa ögon, detta bleka,
ädla ansikte, som jag aldrig kunnat förgäta.

Människoöden innesluta ofta någonting oänd-
ligen fängslande, som raan längtar efter att ge-
nomForska, men säilän blir man i tillfälle att följa
ett lif ända från början intill slutet. I de flesta
fall får män bida en sällsam gåtas lösning hela
lifvet igenom, stundom åter kan en ren tillfällighet
binda samman den ena vidt skilda länken vid
den andra, tills man oväntadt har kedjan färdig.
På så sätt gick det tili, att jag fick en inblick i
en mänsklig tragedi en Niobesaga i ny gestalt.

Där nere hade mången fäst sig vid dennavackra
medelålders dam och hennes något äldre make.
Han såg ej klen ut, hade en reslig växt och var
en ovanligt ståtlig företeelse, med ett väl uppbu-
ret hufvud och regelbundna drag med stolt, litet
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tillbakavisande uttryck. Jag hörde i smyg berät-
tas ty där talar man ju aldrig om sådana sa-
ker uppenbart att den strupåkomma han led
af antogs vara struplungsot och att han var obotlig.

Någonting dystert låg det också i hans mörka
blick. Aldrig såg man honom visa intresse för
någonting, ej heller drog ett leende någonsin öfver
hans stränga drag, icke ens då han mötte hustruns
milda ögon, hon, hvars hela lif tycktes uppgå i
omsorger för honom. Likväl lät hon aldrig på-
skina, att hon i själfva verket utöfvade en sjuk-
sköterskas roll vid hans sida. Det föreföll snarare,
åtminstone en flyktig betraktare, som om hon
stödt sig på hans arm vid promenaden och litat
tili hans beskydd, då de visade sig i sällskap.

Kanske den sjuke icke själf fattat sin allvar-
liga sjukdoms rätta beskaffenhet, eller ville hon
låta honom glömma den. De rörde sig ganska
mycket ute, som om de sökt någon förströelse
Och ombyte var det redan i att närvara vid
table d'hoten, där så mycket folk kom tillsammans,
för att icke tala om konserthallen och promenad-
platsen.

Ehuru vi vistades ganska kort tid på samma
ort, och mannen föreföll alltför tillbakadragen för
att man velat göra deras personliga bekantskap,
var det ingen svårighet att få reda på deras namn.
De voro ju vara landsmän och ingen undrade där-
för öfver, att man hyste intresse för dem. Och
just namnet var det som föranledde, att jag fick
reda på dess bärarinnas lefnadsöde. Detta namn
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blef nämligen senare händelsevis nämndt i en
järnvägskupe under en några timmars färd inom
eget land och gaf uppslaget tili berättelsen. Jag
ser ännu för mig den gamla lifliga damen non
som berättade mig historien med sitt silfvergrå
hår och sin vackra blick där hon satt midtemot
mig med händerna fattande om paraplyskaftet och
stundom hvilande hakan på dess vackra handtag.

„Intet sorgespel kan vara mera gripande",
sade hon, „och jag vet inte, hvarför jag skulle
förtiga det. Mången känner väl icke alla enskild-
heter, men jag har icke fått historien i förtroende,
ehuru jag händelsevis råkar hafva bättre reda på
den än de flesta.

Jag kände familjen sedän gammalt, hennes
familj nämligen, ty vara förfäder ha haft sin rot
i samma bygd. Föräldrarna voro förmögna och
mycket ansedda på orten. De hade endast en
son. Han lefver ännu, fast inte här i landet.
Deras enda dotter var en ovanligt älsklig och väl-
uppfostrad flicka, hemmets dyrbaraste skatt, som
alla täflade om att bära på händerna. Bortskämd
blef hon likväl icke, hon tog allting blott som
bevis på de sinas stora kärlek och på andra män-
niskors vänlighet och älskvärdhet.

Jag kommer ihåg, att jag hörde henne om-
talas och berömmas långt förrän jag såg henne.
Hon kallades „. . . järvi rosen", då hon som nyss
fullvuxen kom ut i världen, och både far och mor
och bror voro mycket stolta öfver henne.
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Lange fingo de dock icke behålla sin prin-
sessa i hemmet, men jag antar, att de nog voro
förberedda därpå; en så vacker flicka skulle na-
turligtvis blifva både firad och uppmärksammad
och tidigt gift. Den utkorade lycklige var
främmande på orten, en ung, rik affärsman, som
vid riågot tillfälligt besök gjort hennes bekantskap.
Han var en prydlig kari, mörk och välväxt med
just ett sådant yttre, som kunde slå an på en
ung flicka. Och Agnes jag glömde kanske
säga, att hon hette Agnes tycktes från första
ögonblicket fästa sig vid honom.

Också på föräldrarna gjorde han ett gynn-
samt intryck. Padern, som gift sig sent och vid
denna tid räknade sinä dryga sextiofem år, var
en af dessa gammaldags hedersmän med ridders-
manna tro och heder och en ovanligt ideel lifs-
uppfattning, hvilken också präglade hela hemmet.

Tili följd däraf frågade han mest efter Agnes
tycke, utan att stort fästa sig vid någonting annat,
hvarför förlofningen äfven gick så hastigt, att den
kom som en fullkomlig öfverraskning för alla,
isynnerhet för traktens ungherrar, som harmades
öfver att ha blifvit slagna ur brädet af en främ-
ling, innan de fått uppbjuda ali sin tjusningsför-
måga för att vinna den unga skönhetens gunst.

Det fanns också flere hyggliga karlar bland
dem, det kan jag försäkra, med hvilka hon haft
ali utsikt att kunna föra ett lyckligt lif. Speciellt
en skulle jag kunna nämna, och han har för blif-
vit ogift tili den dag i dag är, om af olycklig
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kärlek åtager jag mig dock ej att säga. Men
människan måste möta sitt öde, och Wolmar T.
blef bestämd tili att bli Agnes lott.

Bröllopet lät ej länge vänta på sig, och strax
därefter foro de bort för att bosätta sig i en af
vara Östra städer, därifrån han var hemma. De
hade ett fint hem, hörde man berättas, och unga
frun blef mycket uppburen i sinä nya förhållan-
den. Också ioräldrarna, som besökte henne där,
tycktes belåtna. Följande sommar tillbragte Agnes
i sitt gamla hem, och där blef äfven äldsta gossen
född. Mannen höll på att bygga en elegant villa
utom staden, där han hade sinä fabriker, och där
skulle de hädanefter bo en stor del af året, eme-
dan Agnes bättre trifdes på landet.

Jag frågade en gång, hvad han egentligen
hade för industriella verk, men det hade man här
inte riktigt reda på; det talades om tegelbruk,
ångsåg och kvarn med mera. Gamla herrn visste
inte mer om en industriell rörelse än ett nyfödt
barn. Han lefde bland sinä böcker och konstverk
och befattade sig aldrig med nästans affärer. Men
hvar man i T:s hemstad visste nog, på hvad sätt
han fått sin förmögenhet. Padern, en gammal
drinkare, hade förtjänat alla sinä pengar på bränn-
vinshandtering, och sonen skötte fortfarande samma
yrke. Bortom kulien, där den stilfulla villanreste
sinä utsirade torn och gaflar, låg det stora brän-
neriet, omgifvet af sinä tillhörande byggnader,
och ehuru en lummig björkskog dolde dem för
villans blanka fönsterglas, var det dock ur denna
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gruraliga kalla dess prakt uppstått. Ja, det fanns
icke en möbel i huset, icke en flaska vin eller en
bit mat, som icke blifvit betald med brännvins-
pengar. Det var ett oemotsägligt faktum.

Nu hörde det tili saken, att Agnes far var en
för sin tid ovanligt sträng nykterhetsifrare, och
sinä ideer hade han också försökt inprägla hos
alla i sin omgifning. Aldrig hörde man den fred-
lige gubben höja sin röst utom tili fördömande af
alkoholen, hvars skräckfulla följder han utraålade
ide bjärtaste färger. Om hans måg hört några
af dessa yttranden, tror jag, att han nog aktade
sig för att häntyda på sinä egna affärsförhållanden.
Han kunde förstås ej se saken från samma syn-
punkt och var för öfrigt redan alltför beroende af
sinä lysande inkomster för att vilja täppa tili de-
ras kalla.

Emellertid kan jag aldrig förstå, huru Agnes
tili en början betraktade saken. Såsom hon var
uppfostrad, skulle den naturligtvis sara henne,
men antingen var hon den första tiden af sitt
äktenskap alltför upptagen af sin lycka eller kunde
han, tili hvilken hon satte hela sitt förtroende, så
framställa förhållandena, att hon ej fattade dem
sådana de i verkligheten voro.

Då jag hörde de närmare detaljerna af deras
lif, hade de redan värit gifta flere år och en
blomstrande barnskara växte upp kring dem.
Herr T. var numera en af stadens förtroendemän
och bar titeln konsul. Alla förundrade sig öfver
att hans far kunnat få en så dugande och fram-



59

stående son, om hvilkens vandel ingen kunde säga
ett klandrande ord. Mycket solid ansågs hans
affärsställning, och det var högst sannolikt, att
han årligen lade af vackra summor för sinä barns
framtid. De voro nu sex tili antalet.

Vid denna tid afled Agnes far, och tili be-
grafningen kom hon hem. Mänskligt sedt borde
non ju värit en af de lyckligaste bland dödliga,
men ingen, som närmare betraktade henne, kunde
undgå att upptäcka, att där låg någonting oroligt
i hennes blick och skuggan af ett moln på den
förr så klara pannan.

Efteråt hette det, att kommande sorger för-
mörkat vägen framför henne, kanske var det så.
Det talas ju om förebud och onda aningar. Men
jag tror dock hellre, att hon då redan led under
tyngden af medvetandet om sättet, hvarpå deras
förmögenhet vunnits och hvarmed den årligen
ökades.

I alla fali hörde jag kort efteråt, att hennes
äldsta dotter fått en höftsjukdom och måste ligga
orörlig i månader, kanske år. Sjukdomen sades
slutligen vara af tuberkulös natur och ändade det
knoppande unga lifvet efter långa och plågsamma
lidanden.

Fadern var alldeles förtviflad, ty flickan hade
värit hans afgud; men alla, som sågo Agnes un-
der denna tid sade, att hon värit alldeles beun-
dransvärd vid denna sjuk- och dödsbädd, aldrig
trött eller modlös och ett solsken i hemmet lika
så väl som för det lidande bamet. Två år där-



60

efter drunknade en liten gosse pä ett ohyggligi
sätt nere i bränneriet. Jag tror ej, att modern
förrän långt efteråt kände sakens hela samman-
hang, men det var en af dessa olyckshändelser,
som kommer en att rysä ännu vid minnet däraf.

Det förgick nu en tid, da jag upp-
tagen af egna angelägenheter ej blef i tillfälle
att göra mig underrättad om Agnes förhållanden,
hur mycket jag än i själfva verket intresserade
mig för hennes lefnadsöden. Ibland dök mannens
namn upp i någon tidning såsom ordförande i en
kömmitte, festtalare vid något möte eller dylikt.
En vår såg jag äldsta sonens namn bland deras,
som blifvit studenter. Han var ej gammal, men
jag visste, att han från barndomen ansetts mycket
begåfvad. Det var ej lång tid därefter som hans
namn ådrog sig min uppmärksamhet i en döds-
annons med tillägget: „Död vid sjutton års ålder
i en tärande bröstsjukdom."

Stackars Agnes, det var ett förfärligt slag,
ty äldsta gossen, hennes älsklingsbarn, hade legat
hennes modershjärta mycket närä. Jag räknade
ut, att hon nu förlorat tre af sinäbarn, och skänkte
henne mitt hjärtligaste deltagande, men när något
år senare två tvillingssyskon aflidit kort efter
hvarandra i en egenartad strupsjukdom under
ungefär liknande symptom, greps jag af en ån-
gestfull beklämning. Skulle dessa unga människo-
blommor plockas bort ur syskonkransen den ena
efter den andra, utan att det stod i mänsklig makt
att halla dem kvar. Det var hårdt för en moder,
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som födt sju friska, vackra barn tili världen, att
se sig beröfvas dem, det ena efter det andra.

Skulle väl de två sista blifva bevarade? Man
kunde ej värja sig för dystra aningar. Emellertid
såg det ut som skulle Wolmar junior, den raska
femtonåringen, fattat fast fot på jorden, och yngsta
flickan liknade en frisk rosenknopp.

Det var troligen vid denna tid Agnes besvor
sin man att uppgifva brännvinsaffären. De hade
ju pengar nog, hvarför skulle man äflas att få
mer. Man kunde ju köpa en egendom på landet
och lefva där i frid och ro, och detta lif skulle
säkert äfven blifva gagneligt för de unga. Men
konsuln vägrade. Det var som om hennes så
tydligt visade afsky för hans inkomstkälla, blott
retat honom att halla ännu envisare fast därvid.
Det var ju absurdt att öfvergifva en affär, som
visat sig vara så förmånlig och som tillförsäkrade
dem ett fortsatt luxuöst lif, hvilket åtminstone
hvad honom själf beträffade längesedan blifvit ett
oundgängligt behof.

För Agnes var det icke så. I den eleganta
villan och det dyrbart inredda stadshemmet lärde
hon sinä barn att öfva försakelse och med gladt
mod offra lifvets goda för dem, som ledo nöd.
Själf föregick hon dem med ord och exempel.
Man kunde ej se någon mera enkelt klädd än
hon, stadens rikaste fru; hon höll ock sinä barn
tili den största anspråkslöshet, och ehuru konsuln
hade både hästar och vagnar, var det ytterst säl-
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lan någon annan i familjen än han själf, som
begagnade sig af dem.

Det var, som skulle pengarna brännt Agnes
händer och som om hon fruktat för att barnen
äfven skulle skadas genom beröringen med dem.
Det påstods, att det ofta inträffade meningsbryt-
ningar mellan man och hustru just i denna fråga,
och det var allmänna åsikten, att konsuln nog var
herre i huset. Men jag har skäl att tro, att Agnes
på sitt stilla sätt fast och konsekvent fullföljde,
hvad hennes samvete bjöd henne.

Konsuln själf lefde alltid på stor fot både
hemma och på resor, hvilka han ofta företog un-
der de senare åren. Det var, som skulle han icke
rätt väl trifts i sinä hemförhållanden eller som
om en viss oro i lynnet tvungit honom att söka
ombyte och nya intryck. Han uppträdde ständigt
mycket gentilt och var på orten särdeles uppburen.
Man prisade honom äfven för hans stora frikostig-
het, ty alit som åren gingo ökades antalet af do-
nationer, hvarmed han ihågkom sin födelsebygd.
Än var det understöd för någon privat skola, en
barmhärtighetsinrättning eller något som afsåg
stadens förskönande. De musikaliska och konst-
närliga intressena blefvo äfven tillgodosedda, och
mången ung konstnärsadept hade honom att tacka
för ett rikligt understöd. Äfvenså ställde han sig
alltid i spetsen, då det gällde ett välgörenhets-
företag, och han var den förste, som tecknade sig
på utsända listor i detta och liknande syfte.
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Men kallan, ur hvilken han hämtade dessa
skatter, den flödade alltjämt, ty ockrandet på den
mänskliga svagheten inhöstar oftast en vacker
vinst. Man fördömde alkoholen, men man köpte
och drack icke desto mindre år efter år, och öfver
brännvinsflodens brusande hvirflar blomstrade hu-
sets makt och välstånd som aldrig förr. Men
oblidkelig gick döden åter fram för att söka efter
nytt rof.

Wolraar junior, som mot moderns önskan
på sin sextonde födelsedag af fadern erhållit en
ståtlig ridhäst, hvilken väckte allas beundran och
mången afundsjuk blick, råkade några dagar
efteråt ut för en olyckshändelse ett fall från
hästen, som befanns vara opålitlig. Pöljden däraf
blef en lindrig blodstörtning.

Konsuln försökte taga saken lätt. En sadan
där robust pojkvasker tog nog ingen skada af att
förlora några droppar blod, resonerade han, tyd-
ligen med en hemlig bäfvan innerst i själen.

Gossen själf var rask och förhoppningsfull.
Han skulle snart komma upp igen och göra ett
nytt försök med Zefir. Mamma skulle få se,
huru bra det gick och sedän aldrig mer behöfva
vara rädd för hans ridturer.

Modern log mot honom, men teg och tog
tålmodigt upp sin gamla sysselsättning att vårda
sitt sjuka barn. Det blef en hård kamp. Hvarför
skulle en ung gosse, Ml af mod och lifslust, vilja
dö midt i lifvets vår, omgifven af alit, som kunde
göra honom lycklig och framtiden ljus. Han stred
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för lifvet raed ali den kraft hans ålder ägde, men
alit förgäfves. Slutligen blef han spak, låg tyst
och tålmodig och grubblade på mångahanda. Här
med döden för ögonen klarnade det för honom,
att det låg en dom öfver dem alla, som ingen
kunde undgå.

„Hvad kan det vara, mamma", sporde han
en gång, „är det någon någon skuld i det för-
gångna, som vi måste sona?"

Han såg på henne med den genomträngande
blick döende människor stundom ha, men hvad
skulle hon svara! „Kanske sjukdomen är ett arf",
sade hon sakta.

„Ett arf! Då måste doktorn hafva reda därpå",
sade gossen, och när den gamle husläkaren nasta
dag besökte honom, blef han utfrågad.

Doktorn klappade honom lugnande på armen.
„Parfarsgubben tittade alit något för djupt i

glaset", menade han. Att den gamle brännvins-
fabrikanten värit en notorisk drinkare och dött i
delirium tremens, det sade han ej.

„Kan min sjukdom då på något sätt ställas i
samband med detta?" undrade den unga sjuklin-
gen, som ej förstod att sammanställa dessa i hans
tycke så skilda uppgifter.

„Alkoholisters ättlingar äro oftast tuberkulösa,
i alla händelser försvagade", medgaf doktorn upp-
riktigt. Men gossen, som med ett slag brådstör-
tadt utvecklats tili yngling, låg grubblande på sin
kudde. Han såg ej det, som modern fruktade,
men af de sex i syskonringen var han den enda,
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som förstod tragiken i deras öde och kände dess
oundviklighet. Därför följde ock blicken med ve-
mod den unga systerns älskliga gestalt och läste
med underlig skärpa det dödsmärke, som redan,
för andra osynligt, tycktes honom tecknadt på
hennes klara panna.

Stackars lilla Irma, också öfver henne var
domen fälld, det koin blott an på tiden. Han
anade, att hennes lefnadssaga icke skulle blifva
lång. „Måtte hon blott ej behöfva lida så mycket
som jag", tänkte han med en suck vid minnet af
de långa nätternas vaka, och så vände han sig
tili modern och smekte sakta hennes hand. Huru
skulle hon kunna bära alit?

Hon var dock stark nog att äfven kunna
hjälpa maken och dottern att bära deras börda,
när slaget föll, men denna gång var konsulns mod
fullständigt brutet. Med hast ville han på en gång
skilja sig från hela sin affär och sitt dåvarande
lefnadssätt och det utan afseende på vinst eller
förlust. Tili och med villan slumpades bort, och
våningen i staden skulle stängas, ty nu skulle de
ögonblickligen resa tili utlandet för att skingra
sin fruktansvärda sorg.

Agnes hade en annan åsikt. Hon sade lugnt,
att lilla Irma, som efter broderns död värit
klen, icke skulle orka företaga någon längre
resa än tili sin mormor, ty luftombyte skulle hon
dock hafva, det hade deras gamla läkare äfven
påyrkat.
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De två syskonen hade värit innerligt fästade
vid hvarandra, och alltsedan Wolmars bortgång
såg det ut, som om Irma icke mer funnit någon
trefnad. Hon tycktes lik en tynande blomma böja
kaiken mot jorden.

Jag vet, att modern redan vid sonens graf
känt, att det icke var den sista hon skulle bädda
ned i jorden och att hon från denna daglåtit alit
hopp för det sista unga lifvet sjunka, medan hon
dock gjorde alit, som stod i hennes förmåga, för
att förlänga det.

Sorgen öfver brodern och minnet af hans
plågsamma sjukdom tycktes emellertid så angripit
den unga, späda flickan, att hon inom kort ned-
lades på sjukbädden för att aldrig mer uppstiga.
Wolmars sista önskan, gick dock i fullbordan.
Utan plågor slocknade hon stilla som en stjärna,
fallen i den ljusa kvällen.

Jag såg Agnes under denna tid och kunde
aldrig nog förundra mig öfver henne. Tryckt un-
der tyngden af sitt mångdubbla kors tycktes hen-
nes ande blott därigenom växa sig stark, och det
kom en höghet i hennes blick, ja i hela hennes
vasen, som nastan ingaf vördnad. Aldrig hörde
man en klagan från hennes läppar, och midt un-
der sin egen smärta tröstade hon sin gamla mor
med hänvisningen uppåt, dit hennes hopp och
längtan numera alltid sträckte sig.

Nu blef konsulns reseplan förverkligad. Han
gjorde sig tili och med af med hemmet i sin
födelsestad med det bestämda yttrandet, att han
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aldrig skulle återvända tili en ort, där han fått
gömma alla sinä barn i den kalla jorden. En
längre tid lefde de nu ett oroligt, kringflackande
lif på kontinenten. Konsuln trifdes aldrig länge
på samma ställe, och om Agnes någonstädes be-
gynte finna sig tili rätta, var han genast redo
tili uppbrott. Efter det sista dödsfallet var den
fordom så lefnadsglada mannen bruten tili kropp
och själ ja, man påstod verkligen, att han någon
tid ej värit vid sinä sinnens fulla bruk, ehuru jag
aldrig fått någon verklig klarhet i det hänseendet.
De sökte ej upp bekanta under sinä resor, och en-
dast få landsmän träffade dem dessa år. Blott
genom Agnes bref tili sitt gamla hem hörde man
någonting om dem då och då, men säilän ordade
hon om sin makes befinnande.

Jag kan således inte säga, när de egentligen
hamnade vid Rivieran, där ni möttes, men att det
skedde för konsulns hälsa, hade Agnes skrifvit.
Han hade på senare tiden plågats af en envis
strupkatarr, som ovillkorligen fordrade en långva-
rig vistelse i söderns milda luft, om den skulle
kunna botas. Det slog mig genast som en visshet,
att detta onda var början tili den sjukdom,
som skördat de flesta i den blomstrande unga
syskonringen, ehuru han vid sin framskridna ål-
der hade större motståndskraft. Tiden skall väl
utvisa, om jag haft rätt."

Hon såg på mig och nickade förstående, och
när jag talade om, hvad jag hört där borta, nic-
kade hon än en gång.
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„Ja, ja, han får nog sin graf i söderns jord
långt från hemlandet", menade hon. „Och Agnes
kommer att göra sig af med de där penningarna
ända tili sista slanten, det kan ni lita på. Tänk
hvad det måtte värit tungt för henne det med-
vetandet, att alit hvad de åto och dracko och
handskades med, att hela deras lif var grundadt
på brännvinsintäkten. Och hon tvangs att lefva
under tyngden af detta medvetande dag efter dag,
år efter år."

Beklagansvärdt!"
„Ja, det var sannerligen en tung börda för

hennes fars dotter, om också andra mindre känsliga
icke skulle sett det så. Där har ni Agnes historia
i hela sin sorgliga verklighet, den låter ju som
en saga, men lifvet kan tyvärr stundom fruktans-
värdt likna den mest skräckfulla fantasibild."

Kågon tid därefter såg jag, att „konsul T. hastigt
aflidit under vistelsen i södern, där han uppe-
hallit sig för sin angripna hälsa", som det stod i
tidningsnekrologen, där en spaltlång biografi skil-
drade alla detaljer ur hans förflutna, framför alit
det myckna han uträttat för sin hemstads väl.
Äfvenså omtalades de vackra dispositioner hans
testamente innehöll för samma ändamål.

Under detta lifsöde hade döden således oåter-
kalleligt skrifvit sitt „Finis". Om den efter-
blifna om Agnes vet berättelsen ingenting.
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Det enda säkra är, att hon, om hon ännu lefver,
går barmhärtighetens ärenden och, såsom den
gamla damen förutspådde, söker förvandla den
förbannelse, under hvilken hon så länge suckat
tili välsignelse.



GERTRUDS ROMAN.

I.

På hufvudstadens järnvägsstation var stim
och rörelse som vanligt, när ett passageraretåg
skall afgå. Folk strömmade tili med resgods af alla
slag, bärare sprungo fram och åter på perrongen
mellan grupper af resande och följande, och trots
den gråmulna senhöstdagen företedde det hela
en rätt liflig tafla. Från andra klassens väntsal
kom just ut en smärt dam i mörkblå resdräkt
med en liten brun väska i handen. Framför henne
sträfvade en bärare med åtskilligt handbagage,
och tätt bakom henne gick en elegant klädd, kort-
växt herre, bärande en kappa öfver armen och
hållande i vänstra handen en bukett utsökt vackra
krysantemum. Den unga damen hade en påfal-
lande lätt, sväfvande gång, och hela hennes uppen-
barelse, från den enkla klädsamma toquehatten
tili en fin promenadkänga, som framskymtade un-
der klädningsfållen, väckte ovillkorligt uppmärk-
samhet. Men under det hennes ledsagare oaf-
brutet pratade, skred hon framåt utan att med
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blick eller ord antyda något intresse för hvad hon
hörde, ja, man kunde snarare trott, att orden gingo
henne helt och hållet förbi. Hon tycktes endast
gifva akt på bäraren framför sig, och då han med
ens försvann i en närä stående vagong, påskyn-
dade hon genast sin gång för att hastigt, och med
tydligt förbiseende af sin följeslagares artigt ut-
sträckta hand, iölja efter honom in i kupen.

Herrn syntes dock ej fästa sig därvid utan
steg modigt på, hängde kappan öfver soffkarmen
och ordnade om bagaget, som bäraren redan lagt
upp i nätet. Tili sist placerade han försiktigt blom-
morna allra öfverst.

„Det ringer redan andra gången, och här är
rätt trångt", sade den unga damen med en lätt
rynkning af ögonbrynen.

„Jag går också genast, Gertrud. Måtte du
få en angenäm resa! Här finnes bekanta också,
ser jag, om de inte endast gå igenom! Tjänare,
tjänare! —"u

Han bugade och log, men blef i det samma
af den påträngande hopen drifven mot dörren och
ut ur vagnen. Vid det halföppna fönstret stan-
nade han emellertid, vinkade upp mot damen och
tog flere gånger af sig hatten. Man såg då en
skymt af hans kala hjässa; ansiktet var ännu ung-
domligt med regelbundna drag och frisk färg.
„Adjö, adjö, kara Gertrud, sköt väl ora dig!"

Den resande stod upprätt, lutad mot fönster-
karmen, och från hennes läppar ljöd en knappt
hörbar afskedshälsning, medan hennes underligt
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stela blick en sekund hvilade på mannens lifliga,
vackra ansikte. Sedän sjönk hon tillbaka i soff-
hörnet, just som tåget satte sig i gång.

Plötsligt reste hon sig dock åter och såg sig
med en hastig, skygg blick omkring. „Be-
kanta?" Han hade ju nämnt någonting därom.
Nej, Gud ske lof, här var idel obekanta ansikten,
fullkomligt likgiltiga för sinä medresande.

Med ett lättnadens andetag tog hon blom-
morna ur nätet och kastade dern en efter en be-
slutsamt ut genom fönstret, som hon drog igen,
innan hon återtog sin plats.

Om där värit någon, som i denna stund haft
öga för henne, måtte han väl undrat öfver en så
besynnerlig handling och öfver det lefnadströtta
uttrycket i detta unga, fagra ansikte, hvars sorg-
tyngda blick nu doldes under de långa ögonfran-
sarna. Damen ägde denna sällsynta förening af
gyllene hår och mörka ögonbryn, som af många
anses såsom ett skönhetstecken. Den fina an-
siktsovalen med sin hvita, nu anmärkningsvärdt
bleka hy, en vackert skuren näsa och mjuka,
röda läppar, jäfvade icke heller ett sådant om-
döme. De flesta skulle utan tvekan kallat henne
rent af förtjusande, trots den sorgbundenhet, som
behärskade henne.

Ty huru än lifvet gestaltade sig omkring
henne i kupen under dagens lopp, förblef hon
oemottaglig för alla nya intryck, satt blott orörlig
med samma tunga blick och samma kväfda smärta
i de sköna dragen, ända tills tåget stannade i
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den lugna lilla landsortsstad, som var hennes re-
sas mål.

Med en viss, mekanisk rörlighet samlade hon
tillhopa sitt resgods och trädde ut på perrongen.
„Ah, se Fredrika, goddag, goddag!" Där drog ett
lätt leende öfver den sorgsna munnen, när hon
räckte fram handen mot en gamraalrödnäst kvinna
af äkta, pålitlig trotjänarinnetyp, som kom henne
tili mötes.

„Kors bevars, där är hon ju!" Nasta sekund
hade gumman tagit kappa och handväska ifrån
henne. „Jag skulle också hälsa från fröken Char-
lotte."

„Ack, hur mår moster?"
„Bra, inte annat jag vet Doktorn, dok-

torn", hon ropade och vinkade med resväskan,
„sök inte åt orätt håll! Det är vår doktor Ström-
mer", upplyste hon sedän och visade mot en lång,
groft byggd man, som med närsynta ögon kisade
in genom kupefönstren.

„Pröken Charlotte hade bedt doktorn titta efter
frun i dag vid stationen; hon trodde, jag skulle
sinka mig vid mangeln, men det hände inte Fred-
rika Fagerkvist, inte", och gummans barska min
förvandlades tili ett smått triumferande löje.

Den långa herrn kom emellertid fram tili dem
och bugade sig styft. „Mitt namn är Strömmer,
läkare här iX. för resten. Får jag bagagekvit-
tot, så kan jag se tili reseffekterna?"

Den unga damen tog fram det.ur sin lilla
eleganta väska.
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„Det är bäst att doktorn tar Petterssons Wille,
han har en bra handkärra", tillrådde Fredrika
myndigt. „Inte hehöfs det någon häst för en kof-
fert, så närä väg som det är."

Herrn tog kvittot och begaf sig utan någon
invändning, men också utan afskedshälsning, med
långa steg i väg, tydligen för att enligt Predrikas
råd uppsöka den omtalade Petterssons Wille.

Den resande såg litet undrande efter honom,
men då den manhaftiga jungfrun manade tili upp-
brott, begåfvo sig båda hastigt Storgatan utför,
veko om hörnet, gingo förbi ett längre plank och
stannade så vid en snyggt målad port, som ledde
tili en lika proper gårdsplan med rödstrukna lider-
byggnader, en liten trädgård och ett välhållet en-
våningshus utåt gatan.

För första gången skimrade det ljus i den
unga fruns dystra blick. „Hvad alit är sig likt
här och så kärt och välbekant", sade hon.

„Åja, vi taga nog vård om vårt", svarade
jungfrun med själfkänsla, i det hon slog upp gång-
porten och bjöd gästen stiga in. „Där står frö-
ken i fönstret och vinkar åt oss."

Ganska riktigt. Ett litet rynkigt ansikte, in-
neslutet i en bländhvit muslinsmössa knuten med
en prydlig rosett under hakan, skymtade fram
bakom krukväxterna innanför den blanka rutan.

Med snabba steg hade den unga frun ilat öf-
ver gårdsplanen och uppför trappan, och i den
öppna dörren möttes hon af två kärleksfullt ut-
sträckta armar.
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„Moster Lotten, kara, kara moster Lotten!"
„Milt älskade barn!" Under några ögonblick

hördes endast ljudet af kväfda snyftningar och
våldsam gråt. Sedän sade den gamla mildt: „Lilla
Gerti, seså, seså, lugna dig, barnet mitt!" Och de
fina, skrumpna händerna ströko ömt den våta kin-
den, som hvilade raot hennes nystärkta mössband.
Därpå knäppte hon upp reskappan och drog sakta
sin unga gäst in i salongen.

„Gud ske lof, att jag har dig här. Nu skall
du riktigt hvila ut, och ingen får lof att störa dig",
tröstade hon.

„Åh, lilla kara moster, om du visste hur jag
längtat tili dig." Den unga frun lade båda hän-
derna på den gamla damens skuldror. Då hon
så stod, måste hon se ned i det vänliga ansiktet,
så stor var skillnaden i längd mellan hennes egen
smärta gestalt och moster Lottens lilla späda
figur.

„Jag kommer som en från sitt hem utstött",
sade hon, och rösten hade ett bittert tonfall. „Och
hvart kunde jag väl taga vägen?"

„Naturligtvis tili mig, din egen mors enda
köttsliga syster. Skulle inte mitt hus alltid vara
som ett hem för dig!"

„Innerligt tack, älskade moster! Jag kände
det nog också så, därför kom jag. Ser du, pappa
och min styfmor, de förstå mig nog inte utan tro,
att ali skulden är min ensam."

Den gamla fröken nickade. „Det skola vi
tala om sedän", sade hon. „Nu skall du allra
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först dricka te och smaka på Fredrikas varma
kringlor, men glöm inte att prisa dem. Hon har
sinä små svagheter, min gamla präktiga hustyrann,
hä, hä, hä." Och moster Lottens goda ögon logo,
så att man bara såg en liten strimma af dem.
De slogo sig således ned i den hemtrefliga lilla
salongen med rosiga kretong öfverdrag på möb-
lerna, en vacker gammal spegel mellan fönstren
och fullt upp med välvårdade krukväxter öfver-
allt, ett äkta gammaldags hem för en fin, välvillig
gammal mö, sadan som fröken Charlotte Holmudd.

Framför soffan stod ett litet mahogny tebord
med kant af messingsgaller, och därpå var ser-
visen uppställd, koppar, sockerskål och brödfat,
samt en lustig gräddsnipa af tungt, gediget silfver.

„Tänk, att alltsammans finnes i behåll", ut-
brast gästen med gladare röst. „Jag tror för
resten, att jag inte skulle kunna tanka mig att
dricka te här ur andra koppar än dessa kara,
gröna."

Moster Lotten log. «Fredrika har under hela
sin långa tjänstetid, öfver fyratio år, inte slagit
sönder ett enda par, ehuru de värit i dagligt
bruk."

„Beundransvärdt! Under de sex år jag vä-
rit gift, ha vi bytt kaffeservis minst två gånger",
sade Gertrud och satte sig med synbart välbehag
tili rätta i soffhörnet med en pärlbroderad kudde
bakom ryggen, medan värdinnan slog i teet och
Fredrika kom med de omtalade kringlorna på en
bricka.
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„Härliga, Fredrika, och mora så de smälta i
munnen, ingen kan baka sådana kringlor. Får
jag genast taga en tili?"

„Ett dussin, barn, om de smaka dig!" upp-
manade moster Lotten ifrigt, medan jungfrun
myste af belåtenhet.

„Man har nu sitt sätt", menade hon. „Borg-
mästarinnan fick också receptet och skulle baka,
men kors bevars för de kringlorna hårda som
småsten."

„Jag kan tanka det! Men att Fredrika lånar
ut sin kunskap så där?"

„Ah, det gör ingenting!" Hustyrannen log
öfverlägset och en smula hånfullt. „De må
gärna försöka, om de ha lust; att stjäla konsten
är en annan sak." Och med en liten trotsig höj-
ning på sitt grå hufvud försvann hon för att nas-
tan genast återvända med budskapet, att Petters-
sons Wille nu anländt och lyft in kofferten. Dok-
torn hade således ombesörjt affären tili belåtenhet.

„Han fick lif i latmasken", menade Fredrika.
„Eljes brukar Wille alltid sola på vägen."

„Aja, doktorn håller alltid ord", inföll fröken
Holmudd. „Då jag fruktade, att Fredrika inte
skulle hinna tili stationen i tid, bad jag doktorn gå
ned för att möta dig och styra om reseffekterna."

„Det var en underlig människa", sade Gertrud
med den liknöjdhet, hvarmed hon nu betraktade
alit och alla omkring sig. „Jag kunde ej tacka
honom för hans besvär, ty han gick sin väg utan
att säga farväl."
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„Så likt min doktor." Den gamla log gladt.
„Han står alldeles utom konvenansens råmärken,
men det gör ingenting, för han är i alla fall den
bästa och mest hjälpsamma människa i världen.
Det får du för resten själf inse, när du värit
här en liten tid och blifvit bekant med honom.
Han vårdade mig för en elakartad karbunkel första
vintern han var läkare i X., och du kan inte tro
sadan lätt hand den jätten har. En kvinna skulle
inte kunnat vara varsamraare. Sedän dess är han
emellertid en vän här i huset och min rådgifvare i
alla brydsamma fall. Man kan så fullt förtro sig
tili honom, och det säger inte bara jag, utan mån-
gen annan med mig."

„Han är således ett slags doktor h la Enkö-
ping för X.-boarna", sade Gertrud med ett svagt
försök att skämta.

«Doktorn reste just utåt tullen", förkunnade
Fredrika, som sträckte fram hufvudet mellan blom-
krukorna på fönsterbrädet. „Jag hörde, att patron
på Löfholmen brutit benet af sig på en af sinä
eviga jaktfärder."

„Stackars människa! Strömmer får alit en
ruskig resa i kväll."

„Ja, ostanvinden ligger rakt på Löfholmsfjär-
den och det är skumt redan."

„Han tänker aldrig på, huru han sliter, bara
en sjuk får hjälp", sade fröken Holmudd varmt.

„Nej, inte är den karien så rädd för väder
och vind", medgaf jungfrun, innan hon klampade
ut tili sinä köksbestyr.
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„Du ser, att allting här är sig likt, UH och
med Predrikas björnfasoner", småskrattade moster
Lotten. „Hon håller för resten styft på dem; det
är äkta, oförfalskad ärlighet, ser du, medan alit
slags förfining kallas fåfänglighet och skrymteri."

Gertrud måste le. „Ja men, det är just det
härliga att finna en enda plats i denna växlande
värld, där allting är sig likt", sade hon.

Den gamla såg ömt på henne. „Vi äro så
konservativa, min kara Fredrika ochjag, vi kunna
icke följa med strömmen, och det är nog dumt
ibland."

„Nej nej, lilla moster, jag ville ej för alit i
världen hafva er annorlunda." Gertrud böjde
sig ned och kysste hjärtligt den kara skrynkliga
handen. „Och hvilken kontrast är icke denna
fridlysta lilla vrå mot den oro och de slitningar
lifvet där ute så ofta bjuder oss", sade hon, me-
dan tårar fyllde hennes vackra ögon.

„Tårar lätta ett betryckt hjärta." Moster Lot-
ten nickade förstående. „Sedan är jag färdig att
lyssna tili, hvad du har att berätta mig, ty ditt
lilla bref sade icke mycket, som du vet."

„Nej, tyvärr! Då jag skref det, var jag så
olycklig, att det knappt kunde i ord uttryckas.
Nu skall du emellertid få höra alit. Jag tror, att
jag kan tala om det redan, ehuru blotta tanken
därpå först gjorde mig sjuk."

Den unga frun torkade sinä ögon och stödde
hufvudet mot handen. „Ser du, moster Lotten,
hvar jag skall börja, vet jag in te riktigt, ty olyckan
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fanns väl, långt förrän jag kunde ana den. Jag
var så märkvärdigt blind och omisstänksam, och
Eugen var sig också alltid lik, vänlig och upp-
märksam som vanligt. Under hösten, det var
i fjol den här tiden lämnade han mig nog
mycket allena; han hade arbete på biblioteket,
det visste jag, och därför förundrade det mig ej.
Men han bad mig inte heller promenera efter mid-
dagen, som vi gjort alltsedan vårt giftermål, och
det saknade jag, tills jag hittade på att gå ut
allena. Under julhelgen föreslog han att bjuda
„henne", fru Zettler, på middag. Hon hade bjälpt
honom med diverse öfversättningsarbete, och han
ville därför bevisa henne någon artighet.

Jag hade sett henne förut, då hon kom med
sinä papper tili Eugen, en liten liflig, mörk dam,
född polska, tror jag. Hennes ålder vet jag ej;
Eugen sade, att hon var tjugufem år, men nog
såg hon ut att vara öfver trettio. Elegant klädd
var hon alltid. Jag kan inte säga, att hennes
sätt behagade mig, men så är jag väl ock för
partisk att kunna bedöma det. Hon spelade ut-
märkt väl och med en eld, sora tydde på, att hon
inte stammade från norden." Gertrud tystnade.

„Och sedän?" Moster Lotten väntade lugnt
på fortsättningen.

„Det blir svårare, än jag trodde, när jag skall
erinra mig alit", suckade den unga frun. „Då
jag en dag var ute, mötte jagEugen och fru Zett-
ler, de pratade lifligt och sågo ut att ha mycket
trefligt tillsammans. Jag antog, att de tillfälligt-
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vis mött hvarandra, men efteråt föll det mig in,
att båda sett så besynnerligt häpna ut, när de
sågo mig. Längre fram, då jag åter iakttog dem
promenerande närä vårt hem, märkte jag tydligt,
att Eugen undvek min blick. Ack, det var för-
skräckligt, att jag skulle vara så oerfaren och in-
genting förstå. Men en hustru skall väl hysa för-
troende tili sin man?"

„Ja visst, min flicka, det behöfver du inte
förebrå dig."

„Nej, men jag blygs ändå öfver att ha värit
så barnsligt naiv." Gertruds kinder öfverdrogos
plötsligt af en flammande rodnad. „Eugen skulle
nog gärna sett, att jag haft större lifserfarenhet.
Det skulle gjort saken lättare för honom, ser du.
Men jag var, som sagdt, inte misstänksam, och
därför kom också slaget som en blixt från klar
himmel."

„Stackars Gerti!"
„Ja, det var en förfärlig stund, då han kom

och på sitt lediga, sorglösa sätt förklarade för mig,
att han ändrat tycke, att han inte längre sympa-
tiserade med mig, utan att han förälskat sig i fru
Zettler, hvarför han förmodade, att jag, vid min-
net af vår forna kärlek, inte ville stå i vägen för
hans lycka.

Det kändes, som om åskan slagit ned vid
minä fötter; jag tyckte, att golfvet darrade under
mig, och jag var alldeles förvirrad, men jag hade
likväl klart för mig, att Eugen begärde ett offer
af mig. Sedän ja, sedän visstejag, att jagvar

6
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en förskjuten hustru, bortdrifven från det hem
och den plats i samhället han själf erbjudit mig,
och jag blygdes o, hvad jag blygdes! Ora jag
kunnat gömma mig under jorden och fly hvarje
mänsklig blick! Det var den enda önskan jag
hade, men Eugen tog alltsammans som en na-
turlig sak.

Hvarför skulle man förbittra tillvaron för
hvarandra? Hjärtat var ett föränderligt ting, och
det kunde ingen rå för.

Det var ju klart, att jag skulle bifalla hans
begäran. Jag hade ej något vai. Och så mycken
kvinnlig stolthet ägde jag ju också, att jag inte
velat stanna, där man öppet visade mig bort."

Gertruds ögon blixtrade, och hon rätade på sig
med en trotsig rörelse.

Så vacker hon var i detta ögonblick! Kunde
verkligen en man, en make, kalit förskjuta en sa-
dan hustru? Hans kärlek var nog inte äkta.
Moster Lotten kände sig alldeles viss därom.

„Ni voro ju lyckliga i ert äktenskap, barn?"
frågade hon plötsligt.

„Det voro vi." Gertrud såg helt förvånad på
henne. „Eugen var alltid vänlig och underhål-
lande och uppmärksam mot mig på alit sätt. Jag
hade alit, hvad jag kunde önska, så att jag na-
turligtvis hade skäl att visa mig belåten."

„Endast visa dig så?"
„Åh, jag menar, att om han ibland var nog

mycket ute och inte precis delgaf mig alla sinä
intressen, så var det för att han fann större för-
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ståelse hos kamrater och andra. Jag kunde kanske
inte följa med så bra, men det får jag inte förebrå
honom."

„Nej, det förstås, men du älskade honom i
alla fall?"

„Skulle jag inte älska min man? Åh, det
menar jag var alldeles naturligt. Jag tyckte från
första stunden af vår bekantskap, att han var så
fin och intressant. Och när han bad om min hand

ja, vet du moster, då var jag riktigt stolt öf-
ver, att en så framstående man ville ha mig tili
hustru."

„Du var rätt ung då, barn", sade den gamla.
„Jag var aderton år, då vi blefvo förlofvade."
„Ja ja, det är väl ingen ålder det, och hjär-

tat visste nog inte heller den tiden, hvad det ville.
Manne du någonsin riktigt .tänkte på att rann-
saka det?"

„Kanske var jag för barnslig och för oerfa-
ren", sade hon. „Allt hvad jag vet, är att mitt
hufvud värker, bara jag tänker på detta grymma,
grymma . . . ! Ack, moster Lotten, hvarför skulle
lifvet ha ett så hårdt öde i beredskap åt mig?"

„Stackars lilla vän, det vet Gud allena, Han,
som styr alla människors väg och gifver dem,
hvad nyttigt är."

Gertrud såg dystert fram för sig. „Jag tycker
att Gud är en orättvis Gud", sade hon bittert.
„Pör det här slaget kan jag åtminstone inte böja
mig och tacka!"
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„Nej, inte nu, men kanske en gång i fram-
tiden", medlade den gamla, som var klok nog att
inse, hurusom motsägelse, i form af en liten väl-
ment moralpredikan just nu, skulle värit föga på
sin plats. Hon såg blott deltagande på den unga
talarinnan. „Berätta nu det sista, barn, så få vi
slut på denna ledsamma historia", sade hon.

„Det är inte mycket kvar. Eugen visade,
hur oändligt lätt det gick att lösa det band, som
i sex år förenat oss, och förklarade i minsta detalj,
huru alit skulle arrangeras. Jag hade alls ingen-
ting annat att göra än att packa in minä saker
och resa min väg. Hvad världens dom beträffade,
var han absolut likgiltig därför. Kanske man inte
heller skulle bli så sträng mot honom som mot
den frånskilda hustrun. För min del darrade jag
att se folk i ögonen och vågade mig ut på gatan
endast i skymningen och med tätt flor. Han
skrattade ut mig därför, kallade mig barnslig och
oförståndig och sade, att sådana fall som vårt nu-
mera höra tili ordningen för dagen.

Ack ja, han såg nog inte ut att lida. Han
skötte sitt dagliga arbete och sinä vanor alldeles
som om ingenting händt, då däremot jag —.

Ibland, när jag vaknade om morgonen, försökte
jag inbilla mig, att alltsammans blott var en eläk
dröm. Jag var så sorgsen och så förtviflad och
hade ali möda att behärska mig.

Tili och med i det sista var Eugen fullkom-
ligt sig lik. Han ville kyssä mig tili afsked, men
då vände jag honom ryggen.
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Det var fräckt af honom, tyckte jag, efter den
förolämpning han tillfogat mig. Men han smålog
och sade, att jag väl kunnat tillåta honom den
lilla friheten, då vi så nyss värit man och hustru.
Jag kunde icke svara, det snörde om strupen på
mig. Han pratade hela vägen ned tili stationen
och gaf mig blommor och var så omtänksam för
min bekvämlighet på alit sätt. Hu det pinar
mig ännu, då jag tänker därpå, och hans blom-
mor dem kastade jag ut genom kupefönstret
hvarenda en." Hon vände sig skyggt bort, som
om den känsiä af blygsel hon de sista dagarna
erfarit återigen kömmit öfver henne tili och med
här på tu man hand med den moderliga vännen.

Båda tego en stund. Så sade Gertrud: „Jag
har skrifvit tili pappa och relaterat saken för ho-
nom så sanningsenligt som möjligt, men hans svar
var föga trösterikt."

„Huru illa du måtte uppfört dig, då din man
inte mer viii se dig som sin hustru" och „hvad
tänker du nu taga dig tili?" hette det i brefvet.

Ack, jag har icke ännu kunnat ägna en enda
tanke åt framtiden. Jag är ju så förkrossad, så
tillintetgjord, och därför kom jag hit för att söka
hvila."

„Det skall du också få, barn lilla", lugnade
mostern. Gertrud gaf henne en tacksam blick.

„Pappa skall kanske ej förmås att tro mig, men
det har verkligen aldrig värit något uppträde mel-
lan Eugen och mig, aldrig växlats ett vredgadt
ord. Ibland har jag tänkt, att om vi haft ett litet
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barn, skulle det kanske värit bättre. Jag har ju
längtat så outsägligt, men det kunde Eugen ej
förstå. Han tycker ej alls om barn och nastan
beklagar den familjefar „som har skrikhalsar i
huset", som han säger."

„Jag tror det var lyckligare, att det inte fanns
något barn", menade moster Lotten. „Det skulle
blott gjort saken mera invecklad."

„Kanske det, och hvad skulle jag väl svarat
detta barn en gång, när det frågat efter sin far."
Den unga kvinnan betäckte sitt glödande ansikte
med båda händerna, medan brännande tårar fyllde
hennes ögon.

„Seså, barn lilla, lugna dig nu! Vi ha nu så
där tämligen gått tili botten med historien och
kunna låta den sjunka i glömskans haf. Fred-
rika har ställt i ordning gästrummet för natten,
och mitt rad är detta, att du genast kryper tili
kojs och försöker få ro. Du ser så trött ut, som
om du vore närä att digna."

„Jag känner mig äfven så", medgaf Gertrud.
tSömnen har flytt mig på sista tiden, må du tro."

„Nå, men här blir det annorlunda, skall du
få se", tröstade mostern.

Snart låg också den stackars förskjutna bakom
fällda gardiner i fröken Holmudds lilla vackra
„gästkammare", ömt nedbäddad med snöhvita la-
kan, doftande af torkade rosor, och mormors brud-
täcke af mörkgrönt sidensars.

„Det blir ljuft att hvila här." Gertrud slöt
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ögonen, men öppnade dem åter för att kasta en
blick omkring sig.

Det kara gamla rummet, hur väl hon mindes
det ända från barndomens lyckliga dagar, då hon
som liten flicka fått följa sin mor på besök tili
moster Lotten. Den lilla spjälsoffan med för-
gyllda ornament och grönt ofvantåg, stolar i samma
stil och den lustiga bukiga byrån i hörnet med
ett hvitlackeradt spegelschatull, prydt af en rosen-
girland kring ramen. I motsatta hörnet ett rundt
hörnskåp på svarfvade fötter med en blommig
potpourrikruka öfverst. Vidare den gammalmo-
diga tegelkakelugnen, alltid bländande hvit, och
framför den en eldskärm, som moster Lotten bro-
derat i sin ungdom, samt på kransen några små
kinesiska porslinsfigurer.

För fönstren hängde muslinsgardiner och
bakom dem randiga rullgardiner af bomullstyg.
Väggarna pryddes af tre små pasteller i ovala
guldramar hofdamer från Ludvig XIV hof. Den
där lilla med plymen i det högt uppsatta håret
hade alltid värit Gertruds favorit. Hon brukade
kalla henne „Gabrielle", ett älsklingsnamn i bar-
naåren, och fundera ut långa sagor om henne,
innan hon somnade in om kvällarna.

Nu smålog också porträttet så vänligt väl-
komnande emot henne. Hvartenda föremäl blic-
ken mötte var kärt och välbekant, därför kändes
det också så förtroligt och tryggt i detta lilla
varma bo, där hon fick gömma sin sorg och skam
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undan världens blickar, såsom den vingskjutna
fågeln döljer sig i skogens fridlysta vrå.

„Kära, älskade moster Lotten!" Gertrud slog
armarna om henne och drog hennes hufvud med
den hvita muslinsmössan närmare sig.

Har du det bra nu, Gerti lilla?"
„0, ja, mycket godt!"
„Då skall jag lämna dig i fred. Sof nu tills so-

len väcker dig." Den gamla nickade och log, släckte
lampan och drog sakta igen dörren efter sig.

Så tyst det nu var rundt omkring henne.
Gertrud kunde inte uppfånga ett enda störande
ljud. En liten blek månstråle silade sig in ge-
nom de randiga gardinerna, men gaf ej mer ljus,
än att hon nätt och jämt kunde urskilja fönstren.
Moster och Fredrika tassade visst omkring i filt-
sockor för att inte väcka henne. Öfver hela sta-
den rådde också stillhet och ro, det var en hvila
bara att tanka därpå, och i känslan af det om-
gifvande lugnet somnade Gertrud in som ett trött
barn, hvilket ändtligen från en mödosam pilgrims-
färd i den kalla världen funnit vägen hem.

11.

Dagen var redan långt framskriden, ehuru
solen tyvärr dolde sig bakom november dimmorna,
innan Gertrud vaknade. Fredrika stod bredvid
sängen med en inbjudande kaffebricka, och i län-
stolen närä fönstret satt moster Lotten och läste
stadens tidning.

88
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Alit var så fridsamt i denna omgifning och
så olikt det lif Gertrud nyss lämnat, men likväl
stego de bittra minnena upp med den nya dagen
och manade fram tårarna.

„Vi måste ha tålamod, barn", förmanade
moster Lotten. „Rom byggdes inte på en dag."

Gertrud försökte bekämpa sin smärta, men
ack, hon kände, att den ännu var alltför ny. Tili-
lika smog sig ock öfver henne en förlamande
känsiä af viljelöshet. Blott att icke tanka det
var det enda, som gaf ro.

Fröken Holmudd förlorade icke modet. Hon
hade en af mången sörjande vän erkänd förmåga
att kunna upptäcka silfverkanten på det svartaste
moln, och därför fortfor hon att pyssla om sin
kara gäst och att med Predrikas hjälp tanka ut
hvarjehanda läckerheter, som kunde fresta den
mycket klena matlusten.

Åt vänner och bekanta, som tittade in af
vänligt deltagande, förstås men kanske också
med ett stilla hopp att få se Gertrud, måste hon
dock tyvärr gifva det sanningsenliga beskedet, att
gästen var klen tili hälsan.

Den första veckan släpade sig den unga frun
emellertid omkring i ruumien och försökte del-
taga i det dagliga lifvet inomhus, men det kom
en dag, då krafterna sveko och hon ej förmådde
stiga upp, utan förblef liggande matt och liknöjd
tili och med för moster Lottens kärleksfulla om-
sorger och utan sömn om natten.
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Det var en bedröflig tid för de två gamla,
som förgäfves brukade alla bepröfvade medel de
hittills haft användning för. Fredrika hade vis-
serligen för länge sedän föreslagit att kalla dok-
torn, fröken Holmudds tillflykt i alla förekom-
mande fall, men det lät sig icke göra, ty med ali
den energi Gertrud ännu ägde kvar, hade non
motsatt sig att se någon främmande.

„Man skall inte fråga sjukt folk efter deras
vilja", sade Fredrika slutligen, när hennes gamla
värdinnas oro blef både liflig och allvarsam. „De
aro inte stort bättre än envisa barn. Har jag
inte stått här och bedt och tiggt, att hon skulle
svälja helst två skedar af vår vinbärsgele, som
hvarenda sjuk i staden känner tili och berömmer,
men nej. Och nu går jag tili doktor Strömmer
på eviga minuten."

Fröken Holmudd såg lättad ut. „Gör det, kara
du, kanske hon tar emot honom."

„Tar emot!" Jungfrun fnyste harmset. „Han
lär nog fråga efter det! Bättre kari är han, skall
jag säga, och värre har han rådt med också."

Moster Lotten måste le midt i sin bedröfvelse.
Fredrika var något drastisk ibland, men det var
ändå bra, att hon tog saken så beslutsamt om
hand. Och bättre tili mods satte hon sig ned att
vänta på läkaren.

Fredrika kom emellertid tillbaka med bud-
skapet, att han åter blifvit kallad ut tili Löfhol-
men, men skulle vara hemma på eftermiddagen.
Mot aftonen infann han sig hos fröken Holmudd.
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„Det står illa tili här, kara doktor." Den
gamla kom honom tili mötes i tamburen med
framsträckta händer. Han tog dem och förde henne
fram tili lampljuset, där han skarpt blickade in i
det lilla rynkiga ansiktet, där oron tycktes gräft
än flere och djupare fåror.

„Jag ser det", sade han lakoniskt.
„Åh, inte rör det mig", protesterade hon.
„Indirekt, indirekt", sade doktorn skakande

sitt stora, borstiga hufvud.
„Ja, ja", suckade den gamla. „Nog har jag

ju ägnat hvarenda tanke dag och natt åt min
stackars lilla flicka där inne. Hon är mycket
sjuk, men ändå har jag ej fått kalla på er. Det
är rädslan, ser ni, att möta en främmande, det
arma barnet har ju lidit så mycket."

„Hm kan jag gå in tili patienten med det-
samma?"

„Ja nej kanske borde jag ändå en smula
förbereda henne." Moster Lotten riktigt darrade
af oro, då hon skyndade bort. Doktorn följde
henne emellertid omedelbart, så att han genom
den halföppna dörren kunde höra henne tala i
sjukrummet.

„Doktor Strömmer har hälsat på mig i dag,
han får ju komma in och se tili dig också?"

„Ack nej, nej jag kan inte!" Rösten ljöd
låg och klagande, men flere protester hann Gert-
rud inte med, ty nu stod redan den kämpalika
gestalten där inne, och nasta sekund kom han
objuden och satte sig vid bädden.
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Gertrud ärnnade gömma ansiktet i kudden
för att komma undan blicken bakom de blän-
kande glasögonen, men det var omöjligt. Han
hade fångat hennes ögon, hon måste oafvändt
stirra på honom som en förskrämd fågel. Och
när han med sinä stora fingrar grep ett stadigt
tag om hennes fina handlofve, låg hon som förste-
nad med en känsiä af att hon icke förmådde röra
en muskel.

Han var förfärlig, den där skäggiga jätten i
sin grofva grå frisrock. Hon skulle velat skrika
ett förtvifladt „gå bort", och hela tiden visste
hon ändå, att det var fåfängt han skulle nog
sitta kvar och se på henne så betvingande, att
ali hennes egen makt, ringa som den ju var,
veke ifrån henne. Hur kunde han vara så för-
färligt lugn? Han tog visst alltid sinä patienter
med ro.

Alltjämt höll han fast hennes hand, just den
med det blottade fingret, som ännu bar ett tyd-
ligt märke efter vigselringen. Ack, att hon inte
kunde gömma den under täcket, den väckte ju
de grymma hågkomsterna tili lif, men doktorns
grepp var så fast. Honom kunde man aldrig
komma undan, det kände hon.

Moster Lotten stod vid hufvudgärden och väx-
lade då och då ett ord med honom, och han nic-
kade mot henne utan att ändra ställning. Hvad
han var skrämmande ful, och hvad man såg litet
af den brunröda huden mellan hårfästet, lågt nere
i pannan, och det yfviga skägget. Hon riktigt
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studerade de grofva dragen, där hon låg. Men
alit som minuterna skredo, kom det en sadan
underlig ro öfver henne, sadan hon icke känt se-
dän första kvällen här inne. Den tycktes smyga
sig från handen, som doktorn höll i sin, genom
hela hennes varelse. Det var bestämdt icke sömn,
ty hon kunde ju icke sofva mer, men hvila var
det, en ljuf hvila.

Nasta ögonblick sof hon lugnt.
„Seså, nu är det ingenting mer att göra i

kväll." Doktorn talade lågt, i det han reste sig
upp. „Hon kommer nog att sofva länge."

„Gud ske lof för det. Hennes sömnlöshet har
just bekymrat mig mest, men hvarifrån tog ni
nu den makten?"

„Bara en smula viljetryck." Han log i sitt
stora skägg ett humoristiskt leende, som lyste
upp hela ansiktet och blottade två rader jämna
hvita tänder, det vackraste han ägde.

„Nu måste ni sitta ned en stund!" Pröken
Holmudd förde honom med sig tili salongen.

„Jag skulle så gärna vilja berätta ett och
annat om er patient, så skulle ni kanske också
bättre förstå henne."

Doktorn nickade bifallande och lade genast
bort sin hatt, samt slog sig ned på en af de
gamla taburetterna vid fönstret så lätt som man
aldrig kunnat tilltro denna jättegestalt. Men det
var just en utmärkande egenskap hos honom denna
stillsamhet, hvars värde för nervosa sjuklingar
var oskattbar.
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Moster Lotten tog plats midtemot honom, och
ostörd fick hon nu utgjuta sitt öfverfulla hjärta,
viss om förståelse hos sin stillsamma åhörare.

Det var Gertruds historia hon berättade blad
för blad, och alit som hon talade, blef hon mera
upprörd, tills en bjärt rodnad sprang upp på de
vissna kinderna, och hennes små korslagda hän-
der begynte skälfva.

„Tänk att handia så så uselt." Rösten
riktigt stockade sig. „Min stackars lilla finkäns-
liga Gerti! Ser ni, hon kunde inte förstå det,
hon trodde, att äktenskapet var någonting, som
man skulle halla i helgd, och så koni han med
sitt brutala förslag. Ah, jag kan inte tanka på
den människan utan obehag!"

„Ja, så står det nu tili i världen." Doktorn
log ett underligt, inåtvändt leende. „De här skils-
mässorna höra med tili tidsströmningen."

„Ohyggligt!" Moster Lotten ryste. „Tänk att
de värit gifta i sex år och aldrig vetat af något
ondt, och så får den ena uppmaning att gå sin
väg, helt simpelt stiga ur vägen för att lämna
rum åt en annan kvinna."

Fröken Holmudds röst darrade, man kunde
märkä, huru tili och med hennes blida sinne fyll-
des af harm vid tanken på den kränkning, som
vederfarits hennes hjärtebarn.

„Det är ju inte underligt, om hon skulle vara
bruten tili både kropp och själ efter en sadan be-
handling. Tror ni hon får någon feber?"

„Knappast, men nervsystemet är skakadt."
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„Kan min arma Gerti få men däraf för lifvet
hvad menar ni, doktor?"
„Vi måste hafva tålamod", sade han på sitt

trygga sätt. „AUa nervosa personer äro i någon
mån abnorma; de förlora makten öfver sin vilja
och slöa bort, om man inte kan väcka deras slum-
rande energi. Nåväl, vi skola försöka det med
henne där inne. Har ni inte sett en stor cam-
panula efter en våldsam regnskur?"

Den gamla log med fuktiga ögon.
„Då ovädret är förbi, reser sig stängeln på

nytt!" fortsatte doktorn.
„Ja, men om den är bruten?" Rösten var

ängslig.
o

„Aterstår att se, men det tror jag ej. Det
finnes ett större förråd af spänstighet äfven hos
den svagaste individ än det tyckes vid första på-
seende. Nu måste jag gå. Vi hade ett svårt
fall på sjukhuset i dag, en kräftoperation, och
jag har lofvat se tili pätienten ännu en gång in-
nan natten."

„Gud hjälpe den sjuka och er med!"
„Tack!" De sågo ett ögonblick förståelsefullt

på hvarandra, sedän grep han sin hatt och skyn-
dade bort.

Moster Lottens strumpstickor skramlade helt
melodiskt närä bädden, när Gertrud nasta morgon
slog upp ögonen. Hon låg länge halft drömmande
och kände sig märkvärdigt uthvilad. „Har jag
sofvit länge, moster?"
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Den gamla spratt tili, helt hapen. „Är du
vaken nu, hjärta lilla? Ja visst har du sofvit hela
långa natten med ens. Jag kan inte säga, huru
glad jag är. Skulle inte en liten omelett smaka
dig just nu, barn?"

„Jag vet inte, oin jag är hungrig."
„Nå, så göra vi en i alla f ali för att glädja

gamla Rika, om inte för annat."
Och bort skyndade den lilla gumman i glad

ifver, viss om att „hustyrannen" med samma fröjd
skulle hasta tili stekpannan.

Ja, de voro verkligen obeskrifligt snälla mot
henne, oförtjänt snälla. Men hon kunde inte ens
vara tacksam, hon var så trött och led åt all-
ting.

Snart satt hon emellertid i bädden, omgifven
af kuddar och med den lilla frukostbrickan fram-
för sig på täcket, och alit såg så aptitretande ut,
att hon verkligen gjorde ett försök att äta, me-
dan två par välvilliga ögon förtjusta betraktade
skådespelet och gladde sig åt hvarje munsbit hon
sväljde.

Gertrud kände det dock som en motsägelse,
att hon skulle sofva och äta och sköta om sig,
hon, som numera inte brydde sig det allra minsta
om sin hälsa. Hvarför skulle hon nu bli frisk,
hon hade ju ingenting att lefva för. Mycket hellre
ville hon ligga här och dåsa, tills hon sjönk
sjönk ned i den tysta, mörka grafven.

Då doktorn senare infann sig, förklarade han
emellertid på sitt lakoniska sätt, att hon var bättre.
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Gertrud, som beslutat att denna gång göra
sitt bästa för att afspisa honom så fort som möj-
ligt, kunde inte låta bli att smått förtreta sig
öfver hans säkra domslut.

Om non var en smula mindre trött efter den
långa sömnen, så kändes det ingalunda som
en allvarsam förbättring, det måste hon förklara
för honom.

„Godt!" En liten blinkning innerst i dok-
torns grå ögon skulle för en psykolog förrådt, att
han var belåten med denna matta oppositions-
yttring. Utan vidare gaf han sinä order för da-
gen, talade med moster Lotten om väder och vind
och blickade ut genom fönstret med en torr an-
märkning öfver fruktträden i bagarns trädgård
midt emot.

Då fröken Holmudd kom tillbaka efter att
ha följt honom ut, satt Gertrud upprätt i bädden.
„Han är odräglig, den där doktorn", utbrast hon
retligt. „Afgjordt bättre" jag måtte väl själf
veta, huru jag har det!"

„Nå nå, sota barn, han ville bara uppmuntra
dig en smula."

„Ack, hvad tjänar det tili, jag viii ju inte
bli frisk, jag önskade ingenting högre än att få
domna bort från alla minä tunga tankar och min-
nen." De sista orden drunknade i en konvulsi-
visk gråtparoxysm, och sedän lag Gertrud hela
dagen tyst och oåtkomlig. Nu skulle doktorn
inte finna henne bättre minsann.
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Moster Lotten var full af ömhet. Världen
hade verkligen värit hård emot hennes ögonsten.
Ensam vid stickstrumpan drog hon sig tili min-
nes de gångna åren af Gertruds lif, ända från
den stund, då den lilla nyfödda lades i hennes
famn, tili den dag, då den sjuåriga flickan stod
moderlös. Hur gärna hade hon icke mottagit lilla
Gerti och uppfostrat henne i sitt hem, men det
tillät inte fadern. Svågern var en sadan hon
ville inte vara orättvis men han höll sig bra
styf och stram också i hemmet. Det var ingen
annan än hans döda hustru, som fått honom vek,
och då hon nu var borta, blef han ännu mera
oböjlig.

Gertrud skulle hållas strängt, menade han.
Det gjorde barn godt, och moster Lotten var för
ömsint. Ack, han kände inte, huru snäll och lätt-
styrd Gertrud var. Det skulle inte blifvit svårt
att tygla henne.

Men, som sagdt, fadern ville behålla barnet,
och så fick moster blott välkomna henne några
veckor under ferien. Det var högtidsdagar för
dem båda. Gertrud tyckte, att X. var ett jordiskt
paradis, och i det lilla stillsamma hemmet var
hon härskarinna så fort hon satte sin fot däri.
Ej underligt om stället blef henne kärt. Hon läng-
tade alltid efter ömhet, som blomman efter sol-
ljuset, och här fick hon det i rikligt mått. Där
hemma låg det alltid någonting tungt i luften,
trycket af fars raka, stela personlighet, för hvars
vilja alit böjde sig. Snart kom det en andra fru
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i huset och en skara små syskon, och Gertrud
tyckte, att non liksom fick alit mindre ram i hem-
met, ehuru hon aldrig klädde den tanken i ord.
Hon hade ett fridsamt lynne, hvarför det ej före-
kom störingar mellan henne och styfmodern, om
där ock saknades inbördes förtroende.

Då Gertrud blef fullvuxen, fann hofrättsrådin-
nan, som själf ännu var ungdomlig, ett visst nöje
i att föra ut sin vackra styfdotter, och då kom
den korta ungdomsvåren med solljus och lycka.
Tili och med fadern kände sig stolt öfver Gertruds
förbindelse med docenten Lang. En så fram-
stående man, förmögen och med de mest lysande
utsikter, var det sannerligen en heder att få pre-
sentera som sin svärson. Men det skulle moster
Lotten inte fäst sig vid, om hon ej med egna
ögon fått öfvertyga sig om att hennes lilla Gerti
valt fritt och var glad i sin nya lycka.

Docenten var ju mycket artig och treflig och
fin, men likväl kunde fröken Holmudd aldrig bli
riktigt förtrolig med honom. Kanske var orsaken
den, att han kom utifrån den moderna nutids-
världen och hon i sin stilla vrå lefde kvar i det
gamla. Någonting att klandra fann hon dock
aldrig hos honom.

Att Gertrud var nöjd och skulle få ett eget
vackert hem hvad kunde hon mer begära för
henne, tänkte hon då. Och nu nu var hustrun
utdrifven, förskjuten från detta lyckliga hem.
„Stackars lilla Gerti!" Tårarna gledo tyst en och
en utför den gamlas fårade kind, då hon mindes
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den föntrossade unga kvinnan bakom den slutna
dörren. „Ack, hvad lifvet dock var föränderligt

och lyekan!"

ros så fin är lifvets lycka,
görn den!

Den blommade ut vid lärkans morgondrill"

mumlade hon med darrande läppar.

111.

„Rom byggdes icke på en dag." Moster Lot-
ten fick upprepa denna sin älsklingssats raånga
gånger om för att uppmuntra både sig själf och
Gertrud tili tålamod i den långa kampen mot de
många tröttande återfallen. Ja, det fanns dagar,
då hon med sinä mest förhoppningsfulla glasögon
rakt inte kunde se någon ljusning, men doktor
Strömmer förtviflade aldrig, och det höll modet
uppe.

Om bara patienten själf haft en smula vilja
att hjälpa tili med, en enda gnista lifslust, då
hade det kunnat gå framåt, men det hade hon
ej. En a dagen kunde doktorn konstatera en tyd-
lig förbättring, den andra hade en obetydlig till-
fällighet kastat henne tillbaka i det förra tillstån-
det, och så gällde det att bygga upp igen som
en ihärdig byggmästare. Men han sade, att allt-
sammans var naturligt, och han kunde alltid sätta
fingret på den sårbara punkten.
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Likväl var julen förbi, innan Gertrud kunde
lämna sängen, och sedän följde en lång konva-
lescens. Hon sof nu bättre och kunde sysselsätta
sig med något litet handarbete, där hon låg på
den gröna soffan. Hon ryckte också upp sig
ibland för att språka med de gamla och visa dem
sin tacksamhet, som hon ju alltid känt, fastän
hon icke förmått uttrycka den i ord och än mindre
i handling. Äfven mot doktorn var hon förändrad.

Hon hade vant sig vid att han kom och gick,
nu sedän den första skyggheten för en främling
var öfvervunnen. Hans enkelhet och tvärhuggna
sätt gjorde henne otvungen i hans närhet, på
samina gång hon måste erkänna hans tålamod
som läkare och hans uppfinningsrikhet i fråga
om medel att rycka henne upp ur den försoff-
ning, som band henne och som hon själf var så
föga mäktig att bekämpa.

Men stundom kunde hon ännu blifva retlig
öfver hans lugn och trygga säkerhet. Han hade
ju fått rätt, hon måste erkänna, att hennes kropps-
liga befinnande verkligen förbättrades, och det
var hans förtjänst. Men tili hvad tjänade det
egentligen? Själen var fortfarande lika vinglös,
och hvart hon än blickade, syntes henne fram-
tiden lika mörk. Bara en tanke tillbaka tili den
värld hon lämnat kom hjärtat att krympa i hen-
nes bröst. Skammen af att vara en förskjuten
kvinna, en frånskild hustru, brände henne, som
om ett vanärans märke stämplat henne i synlig
matto. Hon likasom kände, att världens dom
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hade fallit öfver henne, utan att hon någonsin
skulle förmå rentvå sig eller förklara sakens rätta
sammanhang.

Eugen däremot tog alltsammans som den na-
turligaste sak i världen och lefde som förr i sin
gamla krets. Det var bara hon, som skulle halla
sig undan, alldeles som om hon handlat illa
hon ensam, som uppfattade saken annorlunda än
han och de andra.

Sedän kom den ekonomiska sidan af saken.
Fadern ägde ingen förmögenhet, och sitt lilla mö-
dernearf hade Gertrnd fått såsom utstyrsel, då hon
gifte sig. Från hemmet kunde hon således icke
räkna på någon hjälp. Hon var ju så ung, då
hon blef förlofvad, hon hade just slutat sin skol-
gång, och hon hade ej hunnit klargöra för sig,
hvart hennes håg och anlag skulle legat, då det
gällt för henne att ägna sig åt någon särskild
lifsuppgift. Sedän kom giftermålet med en man i
goda lefnadsförhållanden, så att något arbete för
utkomsten aldrig kunde ifrågakomma.

Hon målade på porslin och utbildade sinä musi-
kaliska anlag, tog konversationstimmar i flere
språk och gick igenom en samaritkurs. Hon hade
ju tid tili öfverlopps och ville gärna vara nyttig.

Men alit detta tjänade nu intet tili, det gaf
ej bröd. Hon hade ingenting att lita på, ägde
inga medel, utan stod så att säga på bar backe.

Visserligen hade Eugen föreslagit ett under-
håll, det var ju hans skyldighet. Han var ju „in-
gen barbar", som hans ord föllo sig vid den stora
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slutlikviden mellan man och hustru. Men Gertrud
afvisade med förakt hvarje antydan därom. Att
lefva på hans nådegåfvor och tanka sig, att den
nya frun skulle åse, huru den förskjutna höll tili
godo med smulorna från deras rågade bord
aldrig! Hellre skulle non dö af svält. Det upp-
rörde henne ännu ända tili djupet af hennes själ,
då hon tänkte på den där afskyvärda penning-
frågan. Som om de lumpna slantarna kunde er-
sättä henne platsen i hans hem, vid hans härd,
som en älskad och aktad hustru.

Då hon erinrade sig den diskussion de fört
härom, måste hon halla näsduken för sin mun för
att icke skrika högt af det bittra kval hon kände.
Det var outsägligt beklaganvärdt att stå så värn-
lös som hon. Moster Lotten skulle visserligen dela
sin sista, brödbit med henne, om det gällde, men
också hon ägde ej mer, än hvad hon behöfde för
sitt anspåkslösa lif. Med denna visshet för ögo-
nen, kroppsligt svag och nedböjd tili själen, var
det den stackars Gertrud längtade efter döden.
Otaliga af de lyckligt lottade i lifvet rycktes ju
bort, hvarför kunde inte hon få dö, hon som in-
gen behöfde, som icke hade någon plats i världen.

Som ett aggande törne tärde den sorgen henne,
och moster Lotten förstod väl dess orsak och ta-
lade äfven i tysthet därom med doktorn. Men
Gertrud, som såg, huru den kara gamla led med
henne, försökte så godt hon kunde bära alit inom
sig, med den påföljd att både kropp och själ för-
smäktade.
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När doktor Strömmer kom och satte sig vid
hennes soffa, tyckte Gertrud ibland, att han såg
så spörjande på henne, alldeles som om han anat,
hvad non gömde på gömde bakom denna tysta
modlöshet, som han såsom läkare så ihärdigt och
energiskt sökte bekämpa.

Hon hade rätt. Doktorn visste ju alit och
anade äfven, att hon för fröken Holmudds skull
sökte behärska sig. Men en sadan tillbakaträngd
sorg, en sadan fortsatt stumhet kunde blifva ödes-
diger i längden, ansåg han. Han hade under
sin praktik sett flera f ali af stormande hjärteut-
gjutelser än af ett sådant.här tyst buret själsli-
dande. Men huru förmå genombryta den mur af
förbehållsamhet denna unga, skygga människova-
relse reste mellan sig och sin omgifning. Det var
ett problem, som gaf honom rätt mycket hufvud-
bry. Men „med tålamod kan man vinna alit" var
en regel, som han under sin läkarepraktik funnit
högst värdefull. Han fortfor således att iakttaga
patienten, förordnade stärkande medel och upp-
rätthöll fröken Holmudds sjunkande mod.

„Hoppas, hvarför skulle vi inte det, kara frö-
ken?" sade han en dag. „Vi äro ju redan ett
godt stycke framåt på bättringsvägen, ty med små
återfall får man inte räkna."

„Gud ske lof! Ja, den doktorn han kunde då
alltid trösta en så bra."

Ibland brukade han på försök lämna Gertrud
åt sig själf några dagar å rad. Då blef moster
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Lotten strax orolig. „Jag har ingenting att halla
mig tili, då doktorn är borta", klagade hon.

„Nå, men mixturen då", påminde han på sitt
korta, humoristiska sätt.

o

„Ah, ni vet ju, hvad en läkares personliga
närvaro betyder i ett sjukrum. Han kommer som
en frisk fläkt in i kvalmet och lämnar alltid en
strimma af hopp kvar, då han går."

„Vackert sagdt." Doktorn strök sitt sträfva
skägg, redan en smula gråsprängdt. „Lilla frun
där inne önskar mig nog ibland dit pepparn växer",
sade han med ett svagt leende.

o "

„A nej, vet ni, Gertrud har vant sig vid att
se er. I går sade hon tili och med: „Doktor Ström-
mer har visst värit rest tili landet, efter han icke
synts tili här på fyra hela dagar."

„Godt, då skall hon visst la det nöjet i dag,
jag skall titta in med det samma."

„Tack, gör det! Jag går då tili mitt gele
stackars gamla nålmakerskan har ju mnginflama-
tion, och hon brukar tycka om att taga en tesked
vinbärsgele ofvanpå edra elaka droppar."

„Ja, den där ryktbara gelen kunde nastan göra
mig afundsjuk." Han skakade med låtsadt hot
sitt stora hufvud. „Den konkurrerar med min
medicin i hela X."

„Åh, så doktorn kan skämta", myste den
gamla.

„Visst inte, det lär ha en alldeles märkvär-
dig tillsats af kraft i den där extra kryddan ni
begagnar kärleken tili nastan!"
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„Tänk, att han kan stå så här och sockra på
orden för en gammal fåkunnig gumma." Moster
Lotten hotade honom skälmskt med lyftadt finger,
innan hon drog sig undan tili köksregionen.

Doktorn sköt upp dörren tili „gästkamma-
ren". Han kunde gå så tyst och med så ljud-
lösa fjät, att tili och med den mest lättsöfda sjuk-
ling aldrig blef störd i en efterlängtad blund, då
han kom. I dag hade också Gertrud mot vanan
slumrat in efter frukosten; det var så tyst i hu-
set, då Fredrika gått tili torget och moster Lot-
ten var upptagen på sitt håll, dessutom hade hon
haft en ovanligt dålig natt. Han satte sig ned
på sin vanliga plats och iakttog den sofvande
med mer än vanlig uppmärksamhet, nu då hon
var omedveten därom.

Hvad hon var blek, nastan lika hvit som
kudden, mot hvilken den fina kinden hvilade;
ansiktet såg också tärdt ut med stora mörka rin-
gar omkring ögonen. Såsom hon lag där med
de späda händerna hopknäppta såg hon så märk-
värdigt ung och barnslig ut, men tillika så sorg-
ligt lefnadstrött, att det skar betraktaren i själen.

Stackars barn, hon var nog af för sprödt virke.
för den hårda, realistiska världen. Om man tog
lifvet så djupt som hon, så Men om inte
kvinnorna gjorde det, hos hvem skulle man då
våga söka det rena och ideella. Om de inte hade
en högre lifssyn, då stode det minsann illa tili på
jorden. Py, hvad den där karien var lumpen, en
riktig roffare. Att gå och stjäla en ung, oskyl-
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dig flickas tro och kärlek och sedän krossa dem
som värdelöst stoft i sin plumpa hand. Han
gjorde en grimas, som om han sett någonting af-
skyvärdt.

Gertrud klagade sakta i sömnen och drog
smärtsamt ihop sinä mörka ögonbryn, och då non
kort därefter vaknade, var det med en suck, som
om drömmarnas värld likväl värit att föredraga
framför verkligheten.

När hon slog upp ögonen, mötte hon dok-
torns blick. „Hvar sitter det onda?" Hans röst
var kärf som vanligt och frågan lika kort.

„Hvad menar ni?"
„Jag menar, att ni klagade under sömnen.

Det tydde på ett lidande, och nu viii jag veta,
hvar ni har ondt?"

Ett bittert leende krusade Gertruds läppar,
och hon såg förbi honom ut genom fönstret på de
snötäckta grenarna i bagarns trädgård. „Åh, mitt
onda det lönar inte mödan att tala om det",
sade hon.

„Tvärt om, det är just om det vi skola språka
i dag. Då man går och tiger med ett själsli-
dande, som ni, bar och bär på det ensam i oänd-
lighet hvad tror ni blir följden?"

Getrud besvarade ej frågan, men hon hviskade
med skälfvande läppar:

„Jag gråter och jag gråta viii,
Så länge jag tårar har.
Och när ögats tårar ej räcka tili
Så har jag ju ännu hjärtats kvar."
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„Hm ja står det så tili, det har ja'g för
resten länge förstått."

„Förstått hvad?" Gertruds ton lät liknöjd.
„Att en sorg, som ni för moster Lottens skull

inte viii ge uttryck åt i ord, nu ligger och tär på
hjärtat."

„Och om så vore?"
Så måste det rådas bot för den saken."

Hon skrattade lågt, glädjelöst. Hvar skulle
ett sådant medel sökas. Det som skett är ohjälp-
ligt. „Förlåt doktor Strömmer, men med ali re-
spekt för er läkarevisdom så " Hennes blick
och ton fulländade meningen.

Det kom en glimt af humor i ögonen bakom
de skymmande glasen. „En läkare får lof att
också vara en smula psykolog", sade han, „eljes
står man sig slätt."

„Det viii jag ej förneka, men med mitt onda
har det intet att betyda." Hon vände sig otåligt
bort. „Jag viii inte jagkan inte —" Han såg,
att en mörk rodnad purprade de nyss så bleka
kinderna.

„Noli me tangere", det är fritt uttydt: Låt mig
vara i fred, jag är så ömtålig, att jag inte kan ut-
härda det! Just så, men nu skall jag tala om
någonting ur min läkareerfarenhet. Där kommer
tili mig en patient med ett elakt sår. Hurmenar
ni jag skall behandla det? Kanske stryka en le-
nande salva på ytan och låta människan gå. Nej
pass, jag tar min sond, bryr mig inte ett dugg
om hans „ack" och „ve", utan för den raskt ända
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tili djupet af det onda, emedan jag hela tiden vet
att detta och endast detta förmår hela det. Låt
oss nu tillämpa lärdomen i andlig matto på ert
f ali tili exempel. Ni får en plötslig, våldsam stöt,
vi kunna säga i i hjärtat."

Gertrud ryckte tili. „Säg ingenting mer!"
Hon vred sig i ångest och borrade hufvudet i
kudden.

„Nåväl, drag ut konsekvenserna i tysthet då,
ora det behagar er bättre." Han föreföll fullkom-.
ligt oberörd. „Det enda jag viii tillägga är att
den sorg ni förtiger och omhuldar neka tili
det ora ni kan trycker ned sinnesstämningen
och tär på lifskraften, med ett ord ruinerar er
hälsa. Man måste därför blotta såret, för att det
skall kunna läkas. Således tili fakta! Er man
har öfvergifvit er, ni står skyddslös under värl-
dens dom och utan resurser, det kan icke bort-
resoneras. Nu gäller frågan, hvad ni skall taga
er tili?"

Han tystnade som ora han väntat ett svar,
men då det uteblef, fortsatte han lugnt:

„Tro inte att ni, därför att man behandlat er
illa skamligt säger jag helst har någon rät-
tighet att lägga er ned och sucka „Så tag nu,
Herre, min själ"! Nej, det vore sannerligen ett
alltför bekvämt sätt att siippa från lifvets veder-
mödor. Annat fordras det af oss vandringsmän i
denna syndens och sorgens värld.

Aldrig gifva tappt i striden, det är mitt råd,
och arbeta dubbelt, då man håller på att sjunka."
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Hos den orörliga gestalten på hvilsoffan för-
märktes några små lifstecken. De blanka gyllen-
läderskorna rörde sig oroligt under den körsbärs-
färgade morgonrocken.

„Upp och kampa!" Doktorns röst steg grad-
vis, tills den ljöd som en mullrande åska. „Jag
försäkrar, att ni ännu har kvar ett förråd af obru-
kad kraft, större kanske än hvad både niochjag
nu kunna drömma om."

Pilten, som Gertrud svept kring sig under
sömnen, flög bort öfver rummet, och de glänsande
skorna sattes med kraft i golfvet. „Det var då
åska och blixt och hagel, alltsammans på en
gång", utbrast hon och värjde sig som för ett in-
billadt oväder. „Jag är alldeles mörbultad, det
kan jag försäkra."

„Jaså, det väckte er tili slut godt!" Dok-
torn lade säfligt glasögonen tili rätta.

„Naturligtvis förstod jag hela tiden er afsikt,
men hårdhändt var ni."

„Behandlingen rättar sig alltid efter sjukdo-
mens beskaffenhet, och er har visat sig tämligen
envis. Men tror ni inte jag känner det i eget
skinn, när jag måste taga en patient så här på
skarpa allvaret? Jag kunde bara inte gå här
längre och se på, hur ni fördärfvade er själf."

Ack, hvad skulle jag väl göra?"
„Ja, där komma vi ju åter tili frågan, som jag

nyss framställde."
„Jag har grubblat så förskräckligt däröfver
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utan att komma tili något resultat", suckade
Gertrud.

„Ni måste företaga er någonting. Ett ordent-
ligt arbete stärker kropp och själ och ger dess-
utom medel tili oberoende och ett själfständigt lif.
Hvad kan ni göra?"

„Just ingenting nyttigt, fruktar jag." Hon
slog ned ögonen som en blyg skolflicka och be-
klagade sig öfver sin oförmåga. „Jag har aldrig
tagit någon examen och har inga intyg att fram-
visa."

„Jaså." Doktorn drog sin stol närmare sof-
fan, fattade med sin stora hand om hennes arm,
sköt upp den spetskantade ärmen och strök med
fingret pröfvande öfver det mjuka hullet. „Goda
muskler", mumlade han.

Gertrud stirrade hapen på honom. „Hvad me-
nar ni?"

Han svarade med en motfråga. „Har ni nå-
gonsin intresserat er för gymnastik och massage-
behandling?"

„Jag var mycket road af skolgymnastiken
och en bland de bästa eleverna, påstod lärarin-
nan. Därför gick jag också med i kvinnliga gym-
nastföreningen i hufvudstaden."

„Godt!" Han lät armen falla. „Hvad skulle
ni tycka om att utbilda er i det facket, säg?"

Det lyste tili i Gertruds blå ögon. „Ah, tror
ni jag skulle duga?"

„Jag ser intet hinder. Hjärtverksamheten är
god, och musklerna kunna säkert med någon öf-
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ning tjänstgöra förträffligt. Kursen är visserligen
lång och arbetsdryg, men sedän besitter ni också
en färdighet, som kan förskaffa er bröd hvar som
helst. Jag har anvisat er väg nu får ni själf
bestämma, om ni viii gå den."

„Ja, ja, jag viii", utropade hon med en aldrig
förr visad liflighet. „Jag skulle helst börja nu
genast."

„Nå nå, inte så brådtom!" Han log godmo-
digt.

„För det första är ni inte ännu stark nog,
och för det andra står lärdomen inte genast tili
buds. Nasta höst skola vi ha saken klar."

„Nästa höst!" Glansen i hennes ögon slock-
nade, och rösten sjönk. „Jag härdar visst ej ut
att vänta så länge."

„Åh, hvad ni det gör! Under tiden skall ni
sätta er in i dessa nya tankar, göra upp framtids-
planer och framför alit sköta er hälsa, som hä-
danefter är ert förnämsta kapital. För öfrigt sak-
nas det ingalunda arbete för sysslolösa händer här
i världen. Då ni blifvit raskare, kan jag exem-
pelvis anvisa er att praktisera på sjukhuset här i
X. Det är en god förberedelse för er framtida
verksamhet; alla gymnaster mås.te ju förstå sig
en smula på sjukvård."

„Likasom doktorerna på gymnastik." Han
nickade. „Ja, tack väre denna min lilla kun-
skap har jag ju ibland kunnat lindra er hufvud-
värk, och det är ju alltid något", sade han skämt-
samt med en smula ironi i rösten.



113

Gertrud satt tyst med händerna hoplagda i
farmien, och den nyss väckta energin var spår-
löst försvunnen.

Doktorn betraktade henne forskande. „Om
någon annan verksamhet synes er lämpligare, så
lofva mig att tanka på den", bad han.

„Å nej, jag tänker inte på det, jag grubblade
bara öfver, att det kommer att fordras många
kraftiga uppryck, innan jag lyckas skaka den här
dådlösheten ifrån mig."

„Jag skall nog passa på er och inte låta er
somna in än en gång. Och dessutom skall jag
säga er någonting", han böjde sig fram mot henne,
och rösten fick en vekare klang, „hvad som nu
främst fordras af er är den goda viljan. In-
gen lefvande varelse med sund själ och friska
lemmar har rättighet att låta nedslå sig af en
jordisk sorg, den skall böja, inte bryta oss, och
när den utfört sitt verk inom oss, skola vi resa
oss på nytt och kampa för ett nytt mål."

Han reste sig och tog vänligt hennes hand
tili farväl. „Nu kan ni vara trött för i dag och
väl i behof af en ny blund, då jag gått."

„Ack nej", svarade Gertrud och rätade på sig.
,Nu har ni ju väckt mig på allvar, och jag kän-

ner redan, att min långa trötthet håller på att
vika."

Blifve det så", sade han betydelsefullt.
„Tack, doktorn!" Hon såg upp tili honom

med en vacker, ljus blick. „Jag tror verkligen,
8
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att jag aldrig värit så klarvaken som i detta ögon-
blick."

IV.

Sommarsolen sken in genom sjukhusets blanka
fönsterrutor. Det låg utanför staden i en björk-
dunge med utsikt öfver fjärden. Många rum fun-
nos icke, ett par salar nere och så vindsvåningen
för barnen. Här hade Gertrud sin värld, ty dok-
tor Strömmer hade hallit ord och skaffat henne
arbete så mycket hon ville och därtill ett arbete,
som gaf nytt intresse för hvarje dag.

Då hon de vackra daggfriska morgnarna vand-
rade dit ut, blef hennes gång så lätt, hon anda-
des den starka sjöluften i djupa drag, och häl-
sans rosor färgade de mjuka kinderna. Hon var
som en blomma, strålande af ungdom och fägring,
när hon trädde in i sjukrummen, och hvarje blick
ljusnade, när hon kom. Men det bästa var, att
hon glömde sin egen olycka, sinä egna sorger,
för det lidande hon mötte hos andra. Doktorn
såg med stigande tillfredsställelse, att den kraf-
tiga kur han gifvit sin patient gjorde åsyftad
verkan.

Isynnerhet trifdes Gertrud bland barnen, dessa
små, som helt omedvetet så rikligt återgäldade
hennes möda och omsorger. Där fanns en sju-
åring, som led af höftsjuka, en liten flicka,
som led af tuberkelsvulster och par tre andra
med ben- eller armskador. Hvarenda en af
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dem fick sin egen plats i den främmande skö-
terskans hjärta, och då hon med sin glada mor-
gonhälsning öppnade dörren, flög det som en sol-
blink genom rummet. Mången kväll hade hon
ej heller hjärta att gå, förrän sömnen slutit nå-
got fuktigt ögonpar, och de små magra fingrarna
släppt sitt krampaktiga tag om hennes hand. De
trodde nog alla dessa menlösa små, att hon var
i besittning af någon underbar kraft, som hjälpte
dem, blott hon fanns i närheten, om det sedän
gällde anläggandet af ett förband, någon svårare
behandling eller blott och bart en dosis bäska
droppar.

Det hade ingalunda värit doktorns afsikt, att
Gertrud skulle offra så mycket tid på sjuksköt-
seln; han ville blott rycka upp henne ur den för-
soffning, som gripit henne, och gifva både tankar
och händer sysselsättning, samt söka förmå henne
tili att hysa intresse för andra. Äfven moster
Lotten skulle opponerat sig mot denna verksam-
het midtunder vackraste sommaren, om hon icke
sett den lyckliga förändring, som försiggått med
Gertrud både i inre och yttre afseende.

Den unga fruns i grunden sunda fysik tyck-
tes helt och hållet återfått sin forna styrka och
spänstighet, och lynnet blef jämnt,någongång äfven
gladt, isynnerhet bland hennes små skyddslin-
gar, som hon aldrig tröttnade på att söka roa och
förströ på allehanda sätt.

Då hon kom hem tili sin sena middag, eller
såsom det ibland hände först på kvällen, såg hon så
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belåten ut och hade alltid att berätta så många
små historier från dagsarbetet, att man kände,
huru hennes intresse gick helt upp i det.

Då det äfven för tillfället var mindre arbets-
kraft att tillgå genom sköterskornas sommarle-
dighet, blef också Gertruds hjälp där ute af verk-
lig betydelse. En natts vaka då och då bekom
henne icke det rainsta, sedän hon nu en gång på
allvar återvunnit hälsan.

Under tiden uppgjorde hon, som doktorn till-
rådt henne, sinä planer för framtidsarbetet, därvid
han gaf henne goda råd och en kraftig hjälp ge-
nom att förskaffa henne nödiga medel. Han hade
nämligen intresserat en af X:s förmögnaste och
mest hjälpsamma personer därtill hans egen
gamla vän och patient för Gertrud och sålunda
i alla afseende jämnat vägen för henne.

„Hon maste vara något slags god fe, den där
kaptenskan", utbrast den unga frun, då doktorn
omnämnde det välvilliga och liberala anbudet.
„Huru kan hon bry sig om att hjälpa en främ-
ling så där storslaget. Men det är nog för er
skull i grund och botten, tänkerjag. Ni har lagt
ett godt ord för mig, och hon ville ej neka. Icke
sant, just så har det gått tili?"

Han log godmodigt. „Naturligtvis har jag
framlagt er sak för henne", sade han. „Mera be-
höfdes inte heller för att väcka hennes intresse
och deltagande, men ofta har jag nog hjälpt henne
att bli af med sin „mammon", som hon skämt-
samt benämner sinä pengar. Ty kaptenskan Lind
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är förmögen både genom arf och gifte, men har
inga barn att lämna sitt goda åt, därför viii hon
skänka bort det och så vidt hon kan hjälpa en-
hvar, som vänder sig tili henne. Ja, det är min
gamla väns största glädje att få göra någonting
för sinä medmänniskor. „Jag har väl inte fått de
där pengarna för att låta rost och mal fördärfva
dem", brukar hon säga.

~Hvad hon måste vara god", sade Gertrud.
„Det finnes ett språk i bibeln, som skulle

kunna tillämpas på henne." Doktorn talade lång-
samt, som om han sökt efter orden. „Det är
„Jag sTcall göra dig uthorad i bedröfvelsens ugn",
ty det är genom sorger och lidanden hon blifvit
förädlad."

„Läser ni bibeln, doktor?" frågade Gertrud
litet kort.

„Hvarför skulle jag icke göra det?"
„Åh, jag menar bara, att den förefaller bra

gammal och fabelaktig för oss nutidsbarn, och den
nyaste forskningen har ju också gjort en viss om-
värdering af de åldriga skrifterna."

„Jaså." Han betraktade henne med sitt van-
liga lugn. „För mig har „bibel och Babel", reli-
gion och vetenskap gått väl ihop. Den ena har
förfullkomnat den andra. Men för att återgå tili
fru Lind, så tycker hon inte om, att man utba-
sunar hennes pröfningar, „mina ädelstenar", som
de heta på hennes språk. Jag skall därför inte
orda vidare därom. Jag ville blott litet snudda
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därvid, på det ni bättre måtte förstå henne oeh
utan falsk blygsel kunna mottaga hennes hjälp."

Gertrud nickade. „Tror ni inte, att jag kan
gå att tacka henne?"

„Jag vet, att ett besök alltid är välkommet
för en vaken, lifaktig människa, som är dömd
att tillbringa alla sinä återstående dagar i en
rullstol."

„0, så sorgligt!"
„Så kommer ni knappt att tanka, när ni sett

henne."
„Jag tror, att jag går tili henne redan i dag",

sade Gertrud ifrigt.
Så kom det sig, att den unga frun få tim-

mar senare satt i det vackra hörnrummet i huset
vid torget, där ingenting, allra minst värdinnan
själf, vittnade om att det var uppehållsorten för
en lidande, obotlig sjukling. Doktorn hade haft
rätt. Här blef man inte tyngd af sorgen, tvärt
om fick man både blick och håg vidgade, så att
lifvet i många stycken med ens visade sig från en
alldeles ny och friare synpunkt.

Kaptenskan hade i yngre år följt sin man jor-
den rundt under årslånga, vidsträckta resor, och
hon hade färdats med öppet öga och skarp upp-
fattningsförmåga. Därför gömde hennes minne
ock en brokig mångfald af fängslande hågkomster.

Under långa, enformiga månader på sjön hade
hon genom själfstudier ökat sitt vetande vida öf-
ver det en småstadsflicka i hennes ungdom haft
tillfälle att förvärfva. Nu satt hon i sin rullstol
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och följde med sällspordt intresse alit, som till-
drog sig ute i världen. De sociala Mgorna, konst,
vetenskap och politik, ingenting var henne främ-
mande, men öfver brödrakif, afund, hat och split
bredde hon sitt försonande aftonlugn och spred
omkring sig en i egentlig mening „skön själs" ädla
harmoni tili alla, med hvilka hon kom i be-
röring.

Lam och ensam i världen, som hon var, lefde
hon dock ett rikt lif, „lefde tili välsignelse för
många", som doktorn sade.

Också Gertrud erfor ett välgörande inflytande
af denna ädla personlighet. Hennes första besök
efterföljdes af flere andra, ty man kom gärna
igen, det var allas erfarenhet i fråga om detta hem.
Mången stilla kväli tillbragte Gertrud hos „kap-
tenskan vid torget", som hon kallades af stadens
mindre bemedlade, hvilkas vägar ofta ledde dit.
Antingen kom hon ensam eller i sällskap med
doktorn, då han hade en ledig stund att ägna sin
gamla vän. Bekantskapen med „min välgöra-
rinna", som hon benämnde henne, blef ett nytt
band, som fäste den unga frun vid den lilla sta-
den X.

Det var således i viss mån en missräkning
för henne, då hennes far skref och bad henne
besöka föräldrahemmet. Gertrud hade skriftligen
meddelat honom sinä framtidsplaner, och nu ville
han äfven muntligen höra henne taladärom. Dock
var resan föga upplifvande, det visste hon, och
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hon ryggade tillbaka för att nödgas rifva upp de
gamla såren, då alit åter skulle tagas fram.

De menade henne väl på sitt sätt. Hon ville
ej vara orättvis. Meri hon kände likväl hela ti-
den, att de aldrig fullt skulle förstå henne, och
att största skulden tili det skedda af både far
och mor vältes öfver på henne. Detta tyngde
Gertrud djupt. Pekuniär hjälp kunde fadern ej
gifva, lika litet som hon velat bedjahonom därom.
De yngre syskonen behöfde mycket för sin upp-
fostran, och Gertrud unnade dem det gärna, ty hon
höll af dem alla. Men då hennes styfmor, som
aldrig visat henne någon särskild grannlagenhet,
öppet förklarade, att de verkligen inte hade nå-
got öfverlopps rum för henne, ökade det ej trefna-
den af besöket.

Fadern yttrade sig emellertid med belåtenhet
om hennes tilltänkta verksamhet, och hon kände,
att det under den stela ytan likväl klappade en
faders hjärta. I alla f ali var hon glad öfver att
hon hade allting ordnadt för sig, då hon besökte
hemmet. Det ingaf henne en kansia af oberoende.
Hädanefter skulle det ju också blifva så, att hon
helt och hållet fick lita tili sig själf, hvilket hon
ännu för så kort tid sedän aldrig ens gjort sig
en föreställning om. På samma gång hon kände
sig hemlös, kom det också öfver henne en för-
nimmelse af egen kraft, en fläkt af själfständig-
het, som kom henne att lyfta hufvudet med ny
energi och gaf henne en halft omedveten lust att
kampa mot stormen, om det gällde.
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Hon tänkte på alit detta under återresan tili
X., där hon skulle tillbringa de få återstående vec-
korna före afresan tili Stockholm.

Huru annorlunda det nu kändes att närma
sig staden, än då det skedde senaste höst. Da
kom hon dit med den enda brinnande önskan att
få gömma sig undan alla människors blickar och
med ett sjukligt hopp att få dö bort från alit,
som nedtyngde henne. Nu hade hon genom en
långvarig kamp lärt, att man kan lefva äfven ef-
ter det svåraste slag, ja, att man tili och med ej
har rättighet att beklaga sig öfver sin lott utan
måste försöka se pliktens väg också i den bittra
förödmjukelsens dal.

Hennes läppar skälfde lätt. Annu smärtade
såret inne i hjärtat, det tålde icke vidröras. Men
hon kunde nu behärska sig, och också det hade
värit en välbehöflig lärdom, som äfven i sig själf
gjorde bördan lättare att bära.

Nu saktade tåget och gled långsamt in på
bangården. „Så snällt!" Där såg hon doktor
Strömmers breda rygg i den hvita sommarrocken.
Han kisade genom vagnsfönstren efter henne, ty
naturligtvis var det henne han sökte, annat föll
icke Gertrud in, och hon hade rätt.

„Ni förstår, att tågets ankomst för oss X.-bor
är en dagligen återkommande förströelse, som vi
ogärna försumma." Han log med sin humoristiska
blinkning bakom glasögonen. „Dessutom kunde
jag bespara gamla Fredrika stegen; hon hartram-
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pat in en spik i högra foten och haltar rätt er-
barmligt."

„Stackars gumma! Men ni har väl skött väl
om henne?"

„Pör ali del" han slog afvärjande ifrån sig.
„Fredrika betraktar hela läkareskrået med sub-

lim öfverlägsenhet. Hon håller sig tili jungfruFrom,
min konkurrent i staden, som ni vet." Doktorn
skrattade med nastan pojkaktig uppsluppenhet.

„Jaså, står det så tili!" Äfven Gertrud log.
Doktorn styrde om reseffekterna och följde henne
därefter hem.

Den unga resenären hade mycket att språka
om under vägen. Hon ville höra något om hvar-
enda patient på sjukhuset, man märkte att hen-
nes tankar följt dem under frånvaron. Hennes
följeslagare berättade villigt på sitt tvärhuggna
sätt, som Gertrud redan fullkomligt vant sig vid.
Isynnerhet frågade hon efter barnen, särskildt sin
favorit bland dem, den lilla tuberkelpatienten.

Ja, med henne stod det inte väl tili. Sjuk-
domen gick bara framåt steg för steg, utan att
man kunde hindra den.

„Stackars lilla Lisi, lider hon mycket?"
„Ja, stundtals, men jag har dock lyckats lindra

plågorna; för resten är hon den tåligaste varelse
jag haft att göra med."

„Jag kommer ut tili sjukhuset i morgon", sade
Gertrud ifrigt. „Moster Lotten viii väl inte låta
mig upptaga arbetet på nytt dessa sista veckor,
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men en promenad dit ut då och da blir en glädje
för mig."

Han såg forskande på henne. Ja, hon talade
på fullt allvar. De stackars sjuka hade instinkt-
mässigt förstått, att hennes sympati för dem ej
var en öfvergående nyck, utan en verklig, djup
medkänsla för lidandet. Det förstod han vid en
blick i det själfulla ansiktet och hörde det af
röstens varma klang.

„Se där står fröken Holmudd i sitt öppna
fönster och nickar välkommen åt er."

Gertrud tog genast upp sin näsduk och vif-
tade tillbaka. „Kära lilla moster, hvad hon ser
kry ut, trots de sjuttio åren."

„Själens ungdom däri ligger det."
„Ja ni har säkert rätt, måtte man kunna ål-

dras som hon!"
Om kvällen drucko de te ute i den lilla träd-

gården, moster Lottens stolthet. Den bestod af
två åldriga lönnar och en lummig syren-berså för-
utom blomsterlanden på gårdsplanen. Doktorn
hade lätit öfvertala sig att stanna kvar, och me-
dan Gertrud beskref sin resa, satt han med en
cigarr mellan läpparna och följde de lätta rökhvirf-
larna med frånvarande blick.

Fredrika linkade fram och åter mellan huset
och löfsalen med sinä brickor. Då Gertrud steg
upp för att hjälpa den gamla tjänarinnan, flytta-
des doktorns blick öfver tili henne. Hon hade
ännu den mörkblå reskjolen, men en lätt, hvit
muslinsblus slöt sig mjukt kring hennes vackra
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byst och lämnade de runda armarna obetäckta
tili armbågen. Håret var en smula vårdslöst upp-
satt, så att små fina krusor föllo ned på haisen,
och i den blonda hårknuten i nacken var instuc-
ken en dubbel hvit löfkqja.

„Jag tycker hon ser så älsklig ut", sade
moster Lotten med kärleksfull beundran. „Kanske
är jag partisk, men jag tror ändå, att andra
också tanka på samina sätt. In te alla dock!
Apropå har doktorn sett, att Gertruds man,
docenten, står bland vigda i sista. postens huf-
vudstadstidningar? Det stack i mig, när jag
läste namnen. Hur skall det inte kannas för
henne?"

„Hur", doktorn kastade häftigt bort den half-
rökta cigarren, som om den bränt honom på tun-
gan. Därpå reste han sig och gick hastigt några
slag irarn och åter öfver sandgången, innan han
svarade. „Jag laser säilän små notiser. Tror frö-
ken Holmudd, att hon redan vet nyheten?"

„Nej, det gör hon ej, men jag är väl tvungen
att tala om den för henne, eljes får hon nog höra
den af andra."

I detta ögonblick kom Gertrud tillbaka. Hon
stannade några sekunder midt på gräsplanen och
såg upp mot den ljusa aftonhimlen, den solen nu
i nedgåendet färgade i praktfullaste glöd. Åter-
skenet däraf öfvergöt den smärta gestalten med
ett tjusande skimmer, mer anslående än någon
konstgjord eld i en tablå. Själf var hon synbar-
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ligen alldeles okunnig om denna effekt, såg blott
hänförd in i aftonrodnadens trolska värld.

„Hvilken härlig solnedgång", utropade hon.
„Vi få vackert väder igen i morgon", sade

fröken Holmudd. Men doktorn vände sig bort,
som ora ljuset bländat hans ögon. Han sökte
fram sin knöliga promenadkäpp under trädgårds-
bänken.

„Skall ni redan gå?"
„Jag har lofvat vika in tili skomakar Ålgren

och gifva honom ett sömnpulver tili natten."
„Och det kunna de nu inte styra om utan att

besvära läkaren?" Fröken Holmudd var missnöjd
på hans vägnar.

„Patienten är envis och hustrun rår ej med
honom", svarade han kort.

„God natt!" Han bugade sig styft, nastan
bara en böjning på hufvudet, och utan att räcka
fram handen. Doktor Strömmer var alltid obe-
rörd af konventionella bruk. Så gick han med
långa steg genom porten.

„Ha,n såg ond ut", sade Gertrud förvånad.
„Hvad kunde nu med ens hafva förtretat ho-
nom."

«Pörargad min doktor! Nej barn, då kän-
ner du honom föga. Ingenting annat än en orätt-
visa eller en dålig handling kan jaga upp vreden
hos honom. Han har eljes ett obegränsadt öfver-
seende med sinä medraänniskors fel och svag-
heter." Moster Lotten tystnade plötsligt. Hon kom
att tanka på orsaken tili doktorns förstämning.
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Han tyckte förstås synd om hennes lilla rara
Gertrud, han, som hade ett så ömmande hjärta
för alla, som ledo här i världen. Men att tala
om den olycksaliga giftermålsnotisen i kväll,
just då Gertrud såg så nöjd och glad ut, det
kunde hon rakt ej förmå sig tili.

På morgonen blef det af samma orsak osagdt,
och efter frukosten gick Gertrud tili sjukhuset.

Doktorn var där före henne, och då de möt-
tes, föreföll det henne, som om han ovanligt fors-
kande betraktat henne. Dock fäste hon sig ej
därvid mer än för ett ögonblick, ty i det nasta
togs hennes uppmärksamhet i anspråk af patien-
terna, som alla ville hälsa på henne. Barnen skreko
af glädje, när hon kom upp tili dem.

Doktorn hade följt med för att åse deras för-
tjusning, då hon delade ut snask och små leksa-
ker, som hon fört med sig åt dem från resan.
När han senare på dagen kom tillbaka, fann han
henne ännu kvar vid Lisis säng, sysselsatt med
att klippa pappersdockor åt sin lilla gunstling.

„Har ni verkligen suttit här hela tiden?" Hon
smålog mot honom tili svar.

„Utan middag, det är straffvärdt", brum-
made han.

„Å nej, jag har fått mjölk och skorpa nere
hos syster Olga och tänker dessutom genast gå
hem. Lisi har lofvat mig att somna tidigt och
att berätta mig alla sinä roliga drömmar i
morgon."

„Det är bra, men först kommer doktor Ring-
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vall och hälsar på henne. Han är där nere som
bäst och talar med föreståndarinnan."

„Då går jag!" sade Gertrud. Doktorn för-
svann, och Gertrud sade i hast ett vänligt farväl
tili sinä små skyddslingar. Sedän gick hon tyst
utför trappan.

Nere i förstugan ljöd den gamle stadsläka-
rens högljudda, något pipiga röst.

„Docenten Lang, ja han var ju den där
förrymda fruns man. Jag menar gamla Holmudds-
kans släkting, du vet. Han har ju gift om sig
nu hä, hä, hä. Måtte det denna gång slå bättre
ut. För kvinnorna, ser du bror, de äro ett byke,
skall jag säga, en för alla och alla för en. Akta
dig för dem, säger jag, akta dig hä, hä, hä.. .."

Hvartenda ord trängde med pinsam tydlighet
fram tili Gertrud, där hon stod med återhållen
andedräkt stel af skräck, hållande sig fast i trapp-
räcket.

„Behagar in te farbror stiga in i förestånda-
rinnans rum och hvila några ögonblick, innan
vi gå upp." Det var doktor Strömmer, som ta-
lade, men så fort och häftigt, att hans röst ljöd
fullkomligt främmande.

Gertrud kunde genom räcket se, huru hans
närsynta ögon oroligt spejade uppför trappan.
Hon hade emellertid ljudlöst dragit sig åt sidan,
så att man omöjligt kunde se minsta skymt af
henne från förstugan, och så fort dörren tili syster
Olgas rum slutits bakom de två läkarena, ilade
hon med vindens hast ned i kökskorridoren och
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därifrån genom en utgång, motsatt hufvuddörren,
direkte ut i det fria.

På inga villkor borde Strömmer få ana, att
hon hört de nyss fällda yttrandena. Om han frå-
gade efter henne på barnafdelningen, skulle de
nog säga hvem räknade så noga minuterna
att hon gått för länge sedän.

Inne i björkskogen saktade hon sinä steg och
tryckte händerna mot hjärtat. Hon andades häf-
tigt, som om någonting velat kväfva henne. Så
var det då skedt, det, som skulle ske, som hon
vetat och som likväl nu grep henne med en nas-
tan förlamande ångest. „0 Eugen, Eugen, hur
kun de du!"

Besinningslöst kastade hon sig ned och gömde
ansiktet i den svala mossan, medan hon vred sinä
händer i konvulsivisk smärta. Och åter blödde
de gamla såren, åter kämpade hon igenom den
forna sorgen och rodnade af harmsen blygsel öf-
ver den gamla doktorns cyniska utfall. „Den för-
rymda frun" det var då den hårda dom värl-
den fällt öfver henne. Blodet drefs plötsligt våld-
samt ända upp i tinningarna och pulsarna slogo,
som om de velat sprängas.

Hon visste icke, hur länge hon legat så, när
hon väcktes tili besinning af några regndroppar,
som svalkande föllo på hennes brännande kind.
Himlen hade på eftermiddagen mulnat, utan att
hon lagt märke därtill, och nu såg det ut att
ställa sig tili ett ordentligt regn; det smattrade
redan hörbart mellan stammarna inne i dungen.
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Gertrud hade intet ytterplagg, ty raorgonen,
då hon gick hemifrån, hade värit strålande klar.
Den tunna blusen skulle nog blifva genomblöt,
långt innan hon hann fram tili staden. Det var
henne i det hela Mlkomligt likgiltigt, så likgil-
tigt som allting annat i denna stund föreföll henne.
Men tanken på raoster Lottens oro kom henne att
hastigt resa sig upp och börja gå framåt med
snabba steg.

Stigen genom björkskogen förkortade också
afståndet rätt betydligt. Hon hade helt omedve-
tet skyndat in på den, instinktmässigt undvikande
körvägen, där man kunde möta folk. Säkert hade
doktor Ringvalls droska dock redan vändt tillbaka
med de båda läkarena. Strömmer hade säkert
ock begagnat sig af åkdonet för regnvädrets skull,
ehuru han annars aldrig skulle användt ett så
bekvämt fortskaffningsmedel för den korta väg-
sträckan.

När Gertrud från skogen kom ut på lands-
vägen, samlade hon klädningsfållen i handen och
satte utan hänsyn sinä tunna skor i vattenpus-
sarna, som redan bildats i hjulspåren.

Icke en skymt af något åkdon. „Godt och
väl!" Många voro nog inte heller i rörelse för
det strömmande regnets skull. Hon hade tryckt
hatten ned i pannan och bundit floret för ansik-
tet, ty regnet kom med häftiga stormbyar.

Klapp, klapp klapp, klapp. Nu kom nå-
gon ändå med raska steg bakom henne, någon
som hade samma hast som hon undan ovädret.
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Ofrivilligt vek hon åt sidan för att låta vandra-
ren passera, ty hon kunde nog inte gå i sadan
stormmarsch. I detsamma hörde hon Strömmers
barska röst tätt vid sitt öra. „Tänkte jag inte
det, att ni var ute i regnet och i det där flors-
tyget." Han pekade på den våta muslinsblusen,
medan han utan krus hängde en tung regnrock
öfver hennes axlar och sökte skydda henne med
sin stora paraply. „De sade mig på sjukhuset,
att ni gått långt förrän regnet börjat?" Han böjde
sig ned och försökte under hattbrättet se in i hen-
nes ögon.

„Jag fördröjde mig litet i skogen, det var ju
så vackert just före ovädret."

Så lugnt hon än talade, var där likväl en
vibration i tonfallet, som hans skarpa hörsel upp-
fattade, och utan någon förberedelse sade han
lakoniskt: „Jag förstår, att ni hörde doktor Ring-
valls ord?"

Hon svarade lika kort: „Jag stod uppe i
trappan."

„
Jag kunde just tro det!" Han hvisslade. „Det

förbaskade pratet "

„Jag skulle ju nog fått höra det i alla f ali."
„Ja, men på ett annat sätt. Moster Lotten

lofvade "

„Hon fann det väl så svårt." Gertrud suckade.
„Det var ju i det hela dumt af mig att taga
det. så illa. Jag visste ju af det, att det skulle
ske, menar jag fast inte när. Jag hade inte
bort men det smärtade i alla f ali."
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Doktorn hvisslade åter. Sedän knäppte han
igen regnrocken under hennes haka och sade
kärft: „Gå på nu så duktigt ni kan här duger
inte att sola. Ni är ju redan våt som en krabba,
och en reumatisk attack just nu skulle verkligen
vara föga nyttigt för lederna."

Midt under sitt betryck måste Gertrud le åt
hans resoluta välvilja. På samma gång kände
hon, huru väl han genomskådade henne i detta
ögonblick. Det var ett fint hjärta, gömdt un-
der jättens grofva rock!

Den korta återstoden af vägen gingo de tysta,
men då de kommo tili fröken Holmudds port sade
doktorn: „Kom ihåg, att ni genast skall hafva
torra kläder från hufvud tili fot. Och så kan ni
hälsa Fredrika, att hon kan servera er en kopp
af jungfru Froms sötblomsterte tili natten. Jag
kommer tillbaka och ser efter om jag blifvit åt-
lydd."

Det gjorde han äfven, och då Gertrud ådra-
git sig en brinnande hufvudvärk, företog han en
grundlig massagebehandling, som genast gaf lind-
ring. „Vet ni, hvad min kollega sade om vår
lilla skyddsling där ute", frågade han, då han
höll på att afsluta behandlingen. „Jo, han rådde
bestämdt tili operation i morgon dag; han tror,
att det möjligen kunde rädda henne."

„Nå, och ni?" Gertrud blef genast intres-
serad.

„Åh, jag jag skulle inte velat pina bar-
net för att bevara åt henne ett sådant armt sjuk-



132

lingslif, men da det är min läkareplikt, så skall
jag göra det."

„Pår jag då vara med", bad Gertrud.
„0m ni viii, och det inte är alltför uppska-

kande för er."
„Jag tror, att Lisi skulle tycka om det", sva-

rade hon med sitt behagliga leende.
„Ja, naturligtvis, ni kelar ju alltid medhenne."

Han log och gaf henne sedän ännu en lätt stryk-
ning öfver hjässän. „Kom ihåg, ingen vaka i
natt! Jag viii att ni skall sofva!"

„Tack, jag tror, att jag kan det nu. Jag viii
vara rask i morgon för lilla Lisis skull."

„Det är bra god natt!"

V.

Det var tyst och svalt i sjukhusets lilla ope-
rationsrum, beläget strax invid förstugan. Dok-
tor Strömmer stod iförd sin hvita linnerock och
ordnade i instrumentskåpet, hvars välförsedda in-
nehåll, likasom rummets prydliga inredning för
öfrigt, var en skänk af kaptenskan Lind. Nu
gick det i dörren tili föreståndarinnans rum på
andra sidan farstun och Gertrud trädde in, hvit-
klädd och litet blek, med stora, spörjande ögon.

„Ni är vid full hälsa?"
„Jo, jag känner mig alldeles frisk", svarade

hon.
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Han nickade kort, och några minuter senare
gick han uppför trappan för att på sinä armar
hämta ned den lilla patienten. Lisis trötta huf-
vud lutade sig tryggt intill honom han var ju
hennes goda vän. När hon varseblef Gertrud,
räckte hon henne handen med en strålande
blick.

„Hvad du är vacker", hviskade hon, „alldeles
som ängeln i min sagbok. Du stannar ju kvar
hos mig?"

„Ja, lilla vän, lita på det." Gertrud behöll
den magra handen i sin och följde med in i ope-
rationsrummet. När barnet kort därefter sof be-
döfningens sömn, slöto de späda fingrarna ännu
fastare om den kara vårdarinnans hand.

Det var en svulst under armen, som skulle
öppnas. Gertrud följde med spänd uppmärksam-
het doktorns säkra grepp. Där röjdes ingen tve-
kan eller osäkerhet. Alit gick snabbt och med
en händighet, som hon måste beundra. Det var
fullkomligt sant, att hans stora, som det tyck-
tes så tunga hand förde knifven med sällsynt
lätthet.

Pörst då alit var öfver, greps hon af en be-
synnerlig svindel, och det mörknade för ögonen,
men ännu höll hon sig orörlig.

„Gif henne ett glas vatten!" Doktorn vin-
kade åt syster Olga, som assisterat honom.

o
„Ah, det är alls ingenting." Gertrud protes-

terade och rätade energiskt på sig.
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„Jag skall gå upp nu genast och ordna bäd-
den för Lisi." Hon gick långsamt mot dörren,
medan doktorns blick misstänksamt följde henne.
„Håll i ledstången i trappan", förmanade han.

Gertrud sraålog tacksamt. Han glömde då
aldrig att tanka på andra. Hon stannade vid det
öppna fönstret i förstugan och lät den friska luf-
ten fläkta sig en sekund. Nu var hon redan all-
deles bra igen. Då barnet vaknade ur sin dvala,
mötte Gertrud hennes första blick med sitt gla-
daste leende.

„Hvit som snö", hviskade den lilla flickan
ännu halft kvar i drömvärlden. „Hvar har du
dina vingar?"

„Där hemma tills vidare." Gertrud böjde sig
vänligt ned mot henne. Men borta vid dörren
stod doktor Strömmer och kastade en underlig,
dröjande blick öfver den lilla gruppen barnet
med sitt bleka, genomskinliga ansikte på den
hvita kudden och tätt därinvid det sköna blonda
hufvudet, som solen just i detta ögonblick omslöt
som med en gyllene gloria. Det var som en
vacker dröm att se dem så. Men då Gertrud
vände sig om, gick han sin väg.

Först då den unga frun inne hos syster Olga
gjort toalett, möttes de åter.

„Lisi är vida raskare, än jag vågade tanka
mig", sade hon gladt, medan hon stack fast sin
enkla halmhatt med en vacker pärlnål. „Hvad
tror ni, doktor, om utgången af operationen?"

„Det är svårt att säga, många olika omstän-
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digheter kunna tillstöta." Han stod med hän-
gande armar och hufvudet sänkt, en modlös håll-
ning, så ovanlig hos honom, att den väckte Gert-
ruds undran.

„Är ni trött", frågade hon hjärtligt. „Ett
arbete sådant ni nyss utförde verkar säkert
alltid mer eller mindre enerverande, så lugn
ni än ser ut vid tillfället. Jag kunde inte ens
se ert medlidande för det lilla offret, fastän jag
nog vet, hvad ni kände."

„Det är mer än jag själf kunde ha sagt. Då
jag håller i knifven äro min blick och minä tan-
kar helt och hållet upptagna af bemödandet att
göra min arbete snabbt och riktigt. Känslan får
tala efteråt."

Gertrud nickade. „Tänk om vi ännu finge
se Lisi frisk!"

Han gjorde en afböjande rörelse. „Det är
arf hos henne", sade han kort, „fädernas synda-
skuld. Men jag har gjort min plikt i dag, och
mera kan man ej."

„Nej, så är det. Nu måste jag säga farväl,
Lisi har gifvit mig lof." Hon log. „Jag måste
likväl komma igen i morgon och det viii jag gärna.
När man så här värit med om en sak från bör-
jan, är det af dubbelt intresse att se den vidare
utvecklingen. Godmiddag doktor, gå nu för ali
del hem och hvila er en smula!"

„Det kan jag ej." Han visade utåt gården.
„Där står en häst och väntar. Jag har ett svårt
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fall tio kilometer härifrån och är väl föga nog till-
baka förrän mot kvällen."

„Ni får då aldrig tanka på er själf. Jag tror ni
är den minst egoistiska människa jag lärt kanna."

„Jag måste väl veta min skyldighet som lä-
kare", sade hari nastan barskt. „För resten", till-
lade han blidare, „finner jag mig väl i min verk-
samhet. Enhvar söker ju lyckan på sitt sätt, min
ligger i arbetet."

Han vände sig om och gick utan vidare till-
baka tili operationsrummet, medan Getrud steg
utför trappan, oberörd af att han, sin vana tro-
gen, lämnat hennes afskedshälsning obesvarad.

I dag var vädret fullkomligt motsatt gårda-
gens. Augustihimlen var klart djupblå, och sjö
och land rundtom staden förtonade i en lätt blå
solrök, som gjorde alla konturer drömmande mjuka.
Hon ertappade sig med att gå och njuta af luf-
ten och de vackra vidderna, som öppnade sig
åt alla sidor, då hon lämnade björkdungens skugga,
och hjärtat slog lugnt och lätt.

Hela tiden tänkte hon tillbaka på det nyss
passerade och genomgick alit drag för drag.

«Lilla kara Lisi!" Men huru kunde intresset
för detta främmande barn, hvars tillvaro hon för
några veckor sedän ej ens anat, nu så genom-
strömma henne, att det skymde undan den egna
sorgen?

Hon stannade helt plötsligt, då denna fråga
med ens dök upp inom henne. I går hade hon
ju värit så förtviflad och i dag!
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Ja, det föreföll gåtlikt, men när hon nu uppre-
pade de ord, som då sarat henne så djupt, hade
de förlorat sin sargande udd.

Eugen, hennes man, var gift med fru Zettler.
Tanken därpå kom icke mer en enda sträng inom
henne att vibrera. Om han fann sin lycka däri

nå, så skulle hon väl unna honom den. Och
ville världen fortfara att dömma henne, skulle hon
lyfta sitt hufvud och modigt se den i ögat. Hon
hade ju intet att blygas öfver; det var ej hon, som
svikit sin tro eller brutit gifna löften.

Ack, lifvet var ännu icke på långt när afslu-
tadt, som hon i sin första blinda sorg trott. Det
var bara en period däraf hon gjort upp räknin-
gen med. Hon måste nu, då alit var afgjordt, taga
afstånd från den och icke mera se tillbaka utan
framåt.

Då Gertrud kom hem denna dag, tyckte
moster Lotten, att det fanns ett nytt uttryck i
hennes ansikte. Det var, icke resignationens bleka
lugn utan ett uttryck af energi och själftillit öf-
ver den höga pannan och den vackra, liffulla mun-
nen, som hon aldrig sett där förrän i dag.

Den goda gamla gick ännu och grufvade sig
öfver den fatala giftermålsnotisen, som Gertrud
ju borde få veta af, men som det föll sig så tungt
för henne att yppa. Först då de efter middagen
sutto vid kaffet ute i bersån, och Gertrud tagit
sig för att rensa en korg mogna körsbär tili sylt-
ning, ryckte hon fram med hvad som låg henne
på hjärtat. Då skedde det undret, att föremålet



138

för hennes ömma oro lugnt vände sinä vackra
ögon mot henne med orden: „Måtte han bli
lycklig!"

„Gud ske lof, att du tager det så sansadt!"
Moster knäppte ihop sinä små hvita händer. „Och

att bitterheten försvunnit ur ditt hjärta."
Gertrud nickade, och sedän började hon med

sådant intresse berätta om sin förmiddag i sjuk-
huset, att det tydligen märktes, huru upptagen
hon var däraf.

„Gud ske lof", sade moster Lotten än en gång,
och säilän hade hon gått lugnare tili hvila än
denna afton.

Gertruds sinnesstämning förblef ock sig lik
hela återstoden af den tid hon ännu dröjde kvar
iX. Det syntes, att hon ville vara tili glädje för
sin moderliga vän, som delat sorgens bitterhet
med henne, och detta verkade en god stämning i
hela hemmet. Man kunde tili och med stundom
höra en återklang af den forna Gertruds muntra
skratt från den gamla tiden, då hon som en half-
vuxen flicka, utan aning om lifvets pröfningar,
kom på besök under ferierna. Hon ville också på
alit sätt hjälpa de två gamla i deras husliga be-
styr för det lilla docklika hemmet. Därför före-
tog hon sig bland annat att trassla in sitt hår i
körsbärsträden, då hon plundrade dem för vinter-
behofvet. Och sedän hjälpte hon också Fredrika
att koka in frukten.

Däremellan garnerade hon moster Lottens
oumbärliga hvita mössor, redde ut en trasslig garn-
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härfva, eller läste högt någon treflig bit i den
gamlas smak.

Hon gick omkring med ett stort randigt för-
kläde och fröken Holmudds skrifna receptbok från
mormorsmors dagar. Hon såg så fundersam ut,
när hon lärde sig klara gele eller lägga in pickles,
att Fredrika fick en rätt hög tanke om hennes
husliga dygder, och moster Lotten fröjdades åt
hennes nyväckta intresse.

„Hon håller på att repa sig, mitt hjärtebarn",
hviskade hon en dag tili doktorn, då Gertrud åter
var upptagen i köket.

„Regnskuren är öfver", svarade han. „Blom-
man höjer hufvudet, som jag spådde."

„Ja, alit har slagit in, och ni har i mycket
bidragit därtill. Jag ville nog så väl, men det
behöfdes en kraftigare hand än min för att hjälpa
henne på fötter igen."

Han nickade. „Kanske jag värit alltför hård
mången gång", sade han sakta och meden egen-
domligt sorgsen klang i rösten. „Hon är af så fint
material, ser ni, och jag har sådana grofva björn-
labbar."

Hon tog det som ett godt skämt. „Det vitt-
nesbördet afger ingen af edra patienter, det må
sedän gälla själ eller kropp. Jag är er så varmt
tacksam." Hennes vänliga ögon fuktades, medan
hon hjärtligt räckte honom handen.

Tiden rann emellertid bort, och snart randa-
des sista dagen före Gertruds afresa. Hon hade
packat sin koffert, och alit var ordnadt. Då moster



140

Lotten tog sin lilla förmiddagslur i länstolen
raed en ren näsduk ordentligt hopviken under
hakan, skyndade den unga frun med snabba steg
den korta vägen gatan utför, tili det vackra huset
vid torget, för att göra kaptenskan Lind ett af-
skedsbesök.

Den sjuka satt i sin stol, fin och prydlig som
vanligt, i kulört siden fru Lind bar alltid siden-
klädningar mecl en vacker spetsduk fäst öfver
bröstet. Hon hade här inom sinä fyra väggar för
länge sedän upphört att följa modets växlingar.
Därför låg det också någonting ovanligt, något
som fängslade blicken, så väl öfver värdinnans
egen person som öfver hennes omgifning, där
hvartenda föremål tycktes kunna berätta en histo-
ria om främmande land och främmande bruk.

Med en inbjudande rörelse bad hon sin gäst
sitta ned midtemot henne på andra sidan om det
lilla inlagda bordet vid hörnfönstret med reflexions-
spegeln, där rullstolen alltid hade sin plats. „Det
är trefligt att kunna se en liten skymt af värl-
den, X:s lilla värld", brukade hon skämtsamt säga.
Och gärna ville hon också betrakta den besökande
kanske därför att en lång erfarenhet gjort henne
tili psykolog och lärt henne, att de intressantaste
bladen i en välskrifven bok icke kunna förliknas
vid hvad man laser i ett människoöga.

Också i denna stund hvilade hennes klara,
kloka blick med lefvande intresse på det vackra
ansiktet midtemot henne, och med nöje lyssnade
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hon tili Gertruds framtidsplaner, dem hon själf så
frikostigt hjälpt att befordra.

„Jag hoppas att genom moster Lotten få höra
af er någon gång", sade fru Lind vänligt. „Det
skulle så intressera mig att veta, huru ni finner
er där borta."

„Får jag ack, tillåter ni, att jag skrifver
direkte tili er?" Gertruds blick var betagande
ljuf.

„Ack, barn, en sadan Mga, som om det vore
en ynnest jag gaf, i stället för en gåfva ni er-
bjuder. Det är just brefven från när och fj är-
rän, som utgöra min käraste förbindelse med den
värld, jag aldrig mer på annat sätt kan träda i
beröring med. Ni vet inte, hvad ett sådant där
litet pappersbudskap utifrån bereder för en glädje
i ett sjukrum, hos en ensling som jag. Innerligt
tack, kara unga vän! Jag får ju hädanefter kalla
er så. Och hvad doktorn skall blifva glad att
höra från de brefven!" Hon log så godt. „Han
intresserar sig så för hvarje patients öde,
följer det med ett intresse, som ni aldrig kan
tanka er."

„Ä ja, rätt väl!" Gertrud smålog. „Jag har
ju sett honom just bland de sjuka, och ibland
måste man riktigt förundra sig öfver, att han al-
drig tröttnar."

„Nej, det vore mot hans natur", sade kap-
tenskan med bestämdhet. „Han är född tili lä-
kare, och det kan man då icke på långt när säga
om alla, som valt det yrket."
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Gertrud tänkte på den gamla, bekväma och
cyniska stadsläkaren såsom närmaste represen-
tanten, men hon teg.

„Han kan också deltaga i andras lidanden,
emedan han själf icke haft det så lätt." Den
sjuka såg framför sig och slätade mekaniskt ut
ett osynligt veck på sin blanka sidenklädning.
„Doktor Strömmer är ett fattigmans barn och har
fått kampa sig fram i lifvet steg för steg. Fa-
dern var en dålig människa, som förstörde alit,
som fanns i hemmet, äfven sin stackars hustru.
Ofta fick sonen redan som gosse försvara henne
mot mannens råa behandling. Han bär ännu
märke efter faderns knytnäfve, ett igengrodt ärr
i kinden, som det yfviga skägget nu delvis döl-
jer."

Ja, Gertrud hade nog sett det en röd
strimma, som färgades mörk, då han blef upprörd.

„Jag vet verkligen icke, hvad den arma kvin-
nan skulle tagit sig tili, om icke Erik värit. Ser
ni, jag känner deras historia Täi, ty mannen seg-
lade en längre tid under Linds befäl, flere gån-
ger tili och med, ty som han var en vild sälle,
blef han afsatt ibland och åter tagen tili nåder,
då han föll tili bönboken, förnämligast dock för
hustruns skull. Duglig var han dock i sitt yrke
och stark som en björn. Sonen har ärft sin jätte-
gestalt efter den gamla sjöbussen. Slutligen om-
kom han vid någon kravall med utländska sjö-
män i Brasilien, och inte en slant fanns det kvar
af de stora hyrorna. Hustrun fick sorja för sig
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själf tili en början, och huru gossen redde sig,
kan jag knappt förstå. Nog var det att slita ondt,
men han var stark och gick igenom. Ni kan väl
knappast tro mig, när jag säger, att han aldrig
har tagit emot någon hjälp, och modern försörjde
han så länge hon lefde. Naturligtvis kunde han
inte bli fort färdig med studierna på det sättet.
Han är således ingen ung läkare, tili åren sinä
goda fyratio nu, tänker jag, och guld och lagrar
skördar han nog inte här i X., så stor praktiken
än är. Ser ni, det är ju mest de fattiga han vår-
dar, och af den handteringen blir ingen rik på
jordiskt godt." Kaptenskan smålog blidt. „Jag
hoppas, att något af de skatter som „rost och
mal ej kunna fördärfva" må falla honom tili en
gång!"

Hon satt ett ögonblick tyst med den vackra,
djupa blicken riktad utåt, som om hon sett sy-
ner, dolda för hennes unga gäst.

„Det är märkvärdigt, huru hemorten drager
tili sig också dem, för hvilka den icke gömmer
på några glada barndomsminnen", sade hon tank-
fullt. „Hit skulle Erik Strömmer tillbaka, och
här har han stannat kvar, fast han nog kunnat
få det bättre. Men hans hjärta ömmade för de
fattiga och sjuka just här, där han lefvat lifvet
midt bland dem och bättre än någon annan kände
tili enhvars förhållanden, som han följt med ända
från barnaåren. Ja, en god läkare kan blifva tili
stor välsignelse för en ort, det är säkert. Och
Strömmer har alla förutsättningar därför, det viii
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säga alla, ien särskild mening." Hon såg uttrycks-
fullt på Gertrud. „Han är inte blott mån om
den kroppsliga vården, han vet också, att patien-
ten äger en själ." Gertrud hade ingenting att
svara, och fru Lind tycktes icke heller väntat sig
det. Hon hade tagit upp en brokig ullgarnsstick-
ning. Kaptenskan sysslade alltid med någonting
dylikt för stadens välgörenhetstillställningar. Hon
stickade ifrigt några minuter, sedän lät hon arbe-
tet åter sjunka.

„Ja, ni unga", sade hon med sin mjuka röst,
som skulle låtit tili och med en förebråelse klinga
harmoniskt „ni ha nog alla er nya världsåskåd-
ning, det vet jag, och tro inte att jag undrar där-
öfver. Nutiden är ju skådeplatsen för så många
fruktansvärda brytningar, och det måste ju vara
strid, om segern skall vinnas en gång. Jag har
nog haft min kamp, äfven jag. Ingen tänkande
individ kan undslippa den. Men sedän kom viss-
heten, den kom klarast midt under sorgens djupaste
natt, och nu ser jag vägen och andra stranden
alldeles tydligt, och det gör också doktorn. Vi för-
stå hvarandra så godt; jag håller honom kär som
en son, och därför får ni förlåta en gammal tal-
trängd gumma, att hon blifvit mångordig i fråga
om honom. Det är ju ett fel, som tillägges alla
mödrar."

Hon skrattade glädtigt. „Ser ni den lilla bil-
den i sammetsram på fönsterkarmen? Den är
otydlig redan och blekt af tiden, men det är mitt
enda barn, som jag måste sanka ned i oceanen.
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Gertrud lutade sig ifrigt framåt och betrak-
tade porträttet, som föreställde en liten klarögd
piit med långa lockar oeh spetskrage öfver sin
blus.

„Han var en vacker gosse", sade den garala
modern med lätt vibrerande stämma. „Det var
förfärligt svårt att se hans stackars lilla kista slu-
kas afAtlantens väldiga, gröna vågor. Jag känner
det ännu, ehuru det är mer än trettio år sedän
dess. När jag nu talar om Strömmer som om en
son, så kan ni nog förstå, att det icke är mycken
yttre gemenskap i minä tankar mellan den där
lilla guldlockiga ängeln och doktorns jättegestalt.
I vår hågkomst lefva ju de kara bortgångna kvar
alldeles som vi minnas dem, och när vi tanka på
återseendet, är det inte lätt att tro på någon för-
vandling, fastän vi själfva hunnit bli gamla och
grå under åren, som gått. Kanske har evigheten
också en annan tideräkning än vi. Nej, jag
säger inte son om honom i den meningen, men
verkligt sonlig har han värit mot mig, och min
andes barn är han också, ty jag tro r, att jag haft
en smula inflytande på honom. Ni kan inte tro,
så långa diskussioner vi halla här uppe om alit
upptänkligt i himmel och på jord."

„Det han jag väl föreställa mig, och jag skulle
gärna vara med. Det vore säkert mycket nyttigt
för mig i många afseenden." Gertrud suckade
lätt.

Kaptenskan såg vänligt på henne. „Ja, vi ha
nog taiat om er också, käraste!" Hvad hon kunde

10
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se rakt igenom en med en så underbart klar
blick. Gertrud kunde ej motstå den; hon gled
helt sakta ned vid rullstolen och lade sin kind
mot den mjuka sidenkjolen. „Ack, jag vet, att
ni sagt idel goda, öfverseende ord om rnig, obe-
roende af världens dom", hviskade hon. „Det kän-
nes som en läkedom för svidande sår att tanka
därpå."

„Hjärtevän" sade den gamla mildt. „Lilla
hjärtevän, du har redan länge haft din plats i
mitt gamla hjärta."

Då kysste Gertrud hennes händer och grät
och tyckte, att världen i denna stund blef bra
mycket ljusare och människorna mycket, mycket
bättre.

VI.
Gertrud var borta. Det föreföll så underligt

tyst i fröken Holmudds lilla hem. Fredrika gick
omkring mera ordkarg än annars hennes vana
då hon bar på någonting ledsamt. Och moster
Lotten visste inte rätt, huru hon hade det. Då
blicken föll på bädden i „gästkammaren" mindes
hon Gertruds sorgsna, bleka ansikte under den
långa sjukdomstiden. På byrån stod nåldynan,
som hon broderat som liten flicka, och på hängaren
i vrån syntes hennes halmhatt, alldeles såsom hon
själf hängt upp den sista kvällen, då hon kom in
från trädgården. Den skulle nog få hänga orörd
där, tills hon kom åter, det visste både moster
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Lotten och Fredrika. Såöppnade hon skåpdörrarna
och drog ut byrålådorna och strök och vände på
de plagg Gertrud lämnat kvar, ty moster Lotten
hade velat, att så länge hon lefde skulle Gertrud
hafva detta som sitt hem, hvarthän än ödet eljes
kunde styra hennes väg. Den gamlas tårar föllo
stilla. Såströdde hon rosenblad öfverallt, som om
hon bäddat in dyrbara reliker. Den doften tyckte
Gertrud så mycket om.

Och ute på sjukhuset skötte doktor Strömmer
sitt arbete dag efter dag med samma uthållighet
och samma kärfva lugn, som ingenting tycktes
kunna rubba. Och likväl fanns det ögonblick, då
han kunde stå alldeles orörlig och stirra framför
sig, som om han sett någon sällsam syn, oför-
nimbar för andras blickar. Det var bilden af en
smärt ung kvinna, ett vackert blondt hufvud och
klara strålande ögon, en drömsyn, som spred min-
nets oförblekneliga glans öfver sjuksalarnas plågo-
bäddar och veklagan, men ljufvast skimrade den
dock uppe i barnavärlden, och vid lilla Lisis läger
dröjde den längst.

Han kunde icke hjälpa det, men när han
vände åter tili staden den väg han så ofta
gått tillsammans med Gertrud blefvo stegen så
märkvärdigt tunga, och blicken såg så trött framåt,
som om den icke funnit ett mål att hvila vid,
eller som skulle det förtonat i ett alltför dimhöljdt
fjärran. Stundom kom det också en längtan öfver
honom att kasta hvardagssläpet åt sidan och ila
ut i den stora, vida, fria världen.
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Han var ju visserligen ingenyngling mer, men
han hade hvarken förslösat sitt lif eller sinä idealer,
och därför fanns där innerst hos honom något af
ungdomslusten kvar, som kampen för tillvaron
ständigt dämpat ned. Det var så grått i grått
här hemma i det skymmande höstdunklet, när
storm och regn tillintetgjorde hvartenda litet spår
af den sköna sommarn, som flytt. Plikten, som
alltid värit haris lag, blef nu ibland så blytung,
att den nastan tryckte honom mot jorden, men
hvarje morgon tog han på nytt arbetsoket öfver
sin starka skuldra och bar det vidare utan att
låta någon se, hvar det tyngde, om också en
gnagande känsiä af tomhet bodde i hjärtat.

Hans tarfliga lilla ungkarlslägenhet, två rum
vid Strandgatan, hade ingen annan förmån än ut-
sikten. Och madam Jonasson, som han tagit tili
hushållerska för att skaffa en fattig änka något
förvärf, var inte heller den som kunde bereda
något slags hemtrefnad för honom. Han hade ju
nätt upp hvad han behöfde, men inte en enda
smula däröfver det saknades soi! Båda rum-
bien lågo åt norr, och madamen hade en riktigt
utpräglad förmåga att kylä luften omkring sig
och göra jorden tili en jämmerdal både för sig
själf och andra.

Doktorn tänkte ibland med en viss galghumor
på stackars Jonasson, den gamle supige för
detta brandvakten, och förtyckte honom icke, att
han ibland tagit för djupa klunkar ur bägaren.
Det var förlåtligt, att han önskade glömma lifvet
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vissa ögonblick, då madammen hade sitt oväders-
lynne. Doktorn log åt tanken. Ja, när man hade
en järnhälsa gick det ju för sig i alla f ali. Man
fick lof att hafva öfverseende, blott man undgick
att få sin husmanskost saltad af hennes tårar.

Då dessa små husliga vidrigheter blefvo ho-
nom alltför öfvermäktiga, tog han också gärna sin
tillflykt tili fru Lind. Och aldrig lämnade han
hennes rullstol utan att medföra några ljusa syn-
punkter från den höjd, hvarifrån hon betraktade
världen.

Där eller hos fröken Holmudd fick han då och
då höra nyheter frän Gertrud, och alit hvad han
förnam, vittnade om huru lyckligt valet af arbete
värit för henne. Hon skref, att hon aldrig känt
sig så frisk och stark som nu, att arbetet mycket
intresserade henne och att hon trifdes förträffligt.
Hvad kunde man mer begära? Aldrig förekom
där någon antydning om hemlängtan i brefven
hvarför skulle man heller förutsätta någotsådant.
Naturligtvis sände hon moster Lotten och sinä vän-
ner i X. mången vänlig tanke, men minnet af vistel-
sen här förde ju också med sig många bittra håg-
komster. Saknaden, som hon kanske dolde, eller
sökte förvisa tili hjärtats mest undangömda vrå,
den drog nog här förbi och bort tili den, som en
gång haft den så ringa uppskattade lyckan att
kalla henne sin.

Ärret i doktorns kind blef purpurrödt, då han
tänkte på docenten, och det sjöd våldsamt i hans
lugna blod, medan hans grofva hand omedvetet
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vred och vände sig, som om den begärligt skulle
gifvit „en trolös man" ett ärligt slag i hans vackra
ansikte. Det var nog så godt, att ödet icke förde
dem tillsammans just nu, trodde han. Det fanns
verkligen oförrätter, som en hederlig kari hade
svårt att fördraga.

Fru Lind iakttog honom noga hela denna tid.
Hon hade godt tillfälle därtill under hans ofta upp-
repade besök, och det var ett studium som intres-
serade henne. Hon såg snart, hvad ingen annan
observerade, den frånvarande blicken bakom glas-
ögonen och de ökade fårorna på hans panna un-
der det lätt grånade håret. Hvad tydde de väl
på? Hon, som löst så månget slutet hjärtas
gåta, behöfde ej länge grubbla öfver detta pro-
blem, innan hon funnit dess lösning.

Naturligtvis var det så! Den ständiga sam-
manvaron under många månader med en ung
vacker kvinna, en kvinna, för kvilkens öde han
hyste deltagande både såsom människa och läkare

hvarför skulle icke detta fått betydelse för
honom ien alldeles särskild mening? Doktorn
var ju ännu en man i sin fulla kraft, hvarför
skulle lifvets stora fråga lämna honom oberörd?

Han hade som en annan Adam mött „kvinnan"
på sin väg, och om hon gick honom likgiltigt
förbi, var det föga troligt så vidt hon kände
hans natur att han skulle söka ett sådant möte
en gång tili. Han hörde icke tili de ombytliga,
det hade hon sett prof på i flera afseenden.
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Där hon satt i sin ensamhet, lade den
sjuka ihop för och mot och beräknade de möjlig-
heter, som kunde förefinnas för Erik Strömmers
lycka. Men utsikterna, det måste hon tyvärr med-
gifva, voro icke stora.

Naturligtvis kunde Gertrud ännu finna kärle-
kens sällhet, hon var ju så ung och så ovanligt
behaglig, att männen nog icke skulle förblifva
likgiltiga för henne. Men att icke hennes „doktor"
skulle för denna „Eva" blifva „mannen" i samma
mening, som hon var i „kvinnan" för honom, det
tycktes kaptenskan bra nog klart. Resultatet af
hennes funderingar rörande denna angelägenhet,
verkade alltid nedstämmande på det varma gamla
hjärtat, som så gärna velat se alla lyckliga, isyn-
nerhet dem, som hon höll af och som mer än
andra tycktes henne vara förtjänta däraf.

Det var nastan orätt att låta honom höra bi-
tar ur Gertruds bref, öppna förtroenden och vak-
nande framtidstankar, då man såg, huru han med
hvarje fiber i sitt inre lefde hos denna unga själ,
där på andra sidan Bottenhafvet. Var det icke
som att lägga bränsle på en eld, hvars låga kanske
en gång skulle orsaka honom oläkliga sår? Men
så tröstade hon sig med att tankarna nog utan
hennes tillgöranden gingo den väg, dit längtan
drog. Hon visste det så väl, som om hon hallit
detta klappande människohjärta mellan sinä fing-
rar. Med en blandning af vemod och undran
kände hon, att de starkaste makterna i lifvet gå
sin egen gång med samma lugna orygglighet, som
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naturkrafterna. Ingenting kan hejda dem, ingen
kan stänga vägen för dem, och den människa,
som gripes däraf, ville ej heller ha det annorlunda,
ty „det största af alit är kärleken".

VII.
Tiden går, fastän man ibland tycker att nå-

gon eller något lagt en härasko på dess fart så-
som för att förlänga dess regelbundna lopp. Dok-
tor Strömmer undrade ibland öfver att den långa,
långa vintern verkligen var tili ända, när vårens
vindar än en gång lössläppte de bundna böljorna
ur isens fängsel och kallade fram gräs och spirande
strå ur den bruna marken.

Hvarför hade han egentligen väntat så dår-
aktigt på alit detta, väntat och längtat, som aldrig
förr? Han ville ej för sig själf medgifva, att vår
och sommar för honom betydde Gertruds åter-
komst. Men när han en dag såg fönstren i frö-
ken Holmudds lilla nätta gästrum stå öppna för
att låta vårluften tränga ut vinterkvalmet, trodde
han, att hjärtat skulle sprängas af en ohejdad
glädjekänsla, och då han sedän gick gatan utför,
tog han sig för att hvissla så högt, att vårfåglarna
i de små trädgårdarna bakom planken svarade
och stämde upp en fulltalig körsång. „Tänk, så-
dana små skrikhalsar. Jo, de kunde stämma in
de." Han smålog belåtet.

Lilla Lisi borta i sjukhuset den enda af
de små, som fanns kvar från den tiden Gertrud
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gick där slog ihop sinä små magra händer af
fröjd, då han berättade den glada nyheten för
henne, och hela hennes bleka, tåliga ansikte lystes
upp. Det var en verklig fröjd att få berätta det
för någon, som kände såsom han själf i detta ögon-
blick. Och barnet behöfde ju också mer än väl
denna solglimt just nu, då vägen för henne bar
mot den mörka porten. Tänk, att Gertrud han
brukade i sinä tankar alltid kalla henne så
skulle komma hem och se sin lilla skyddsling än
en gång.

Ja, Gertrud skulle verkligen anlända tili X.
inom en snar framtid, men glädjen hos hennes
vänner blef något dämpad, då hon skref, att be-
söket måste bli kort. Hon hade nämligen fått
löfte att följa med en äldre gymnast för att prak-
tisera vid en badort på västkusten, och ett sådant
anbud var ingalunda att förbise. En liten påhäls-
ning hos gamla kara moster kunde hon dock icke
förneka sig. Dessutom hade hennes far värit sjuk-
lig under vintern och yttrat „en ovan längtan",
som det stod i brefvet, att få se henne.

Doktorn skulle gifvit mycket för att kunna
vara ledig den dagen hon koni och få gå och möta
henne vid stationen, men en tvingande nödvän-
dighet bjöd honom i stället en manga timmars
dammig landsvägsresa. Det var redan afton, när
han styrde sinä steg tili fröken Holmudds lilla
gård. Underligt! Nu då han visste, att han skulle
återse Gertrud om några minuter, nu kände han
det plötsligt, som om han helst velat vända om
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och ännu en dag uppskjuta det så längtansfullt
åtrådda mötet. Hans strupe snördes samman, så
att han inte kunde andas fritt, och han måste
riktigt resonera med sig själf för att lugnt kunna
gå vidare. Då han kom fram och från bersån
under de nylöfvade lönnarna hörde den välkända
rösten, tyckte han, att hans hjärta nastan upp-
hörde att slå. Ett ögonblick tryckte han handen
däremot, sedän gick han beslutsamt nedför sand-
gången.

Gertrud kom emot honom strålande glad med
utsträckt hand. „Åh, doktor Strömmer, jag är så
glad att se er alla, att vara här igen och finna
alit som förr."

Hvad den stämman hade för en oförliknelig
klang. Och denna ljufva, ljufva blick, där var
soi och sommar och lycka i den det vackraste
lifvet gömde på.

Doktorn såg på henne och höll hennes hand
en stund utan att komma sig för att svara, men
det behöfdes ej heller; Gertrud var liflig nog för
dem båda. Hon såg så frisk och energisk ut, en
ung kvinna i sin fulla blomstring, medveten om
sin kraft och hvad lifvet fordrade af henne som
inlägg i dess arbetsid. Den blyga knoppande fäg-
ringen kunde aldrig hafva öfvergått detta,
det kände han. Och någonting sådant efter frost-
natten det föregående året. Ja, det var ett rent
underverk. Behöfde Gertruds karaktär just ett
sådant skoningslöst slagför att med större spänstig-
het än någonsin resa sig och utveckla alla de
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rika möjligheter ett fortsatt lugnt lif skulle lämnat
obrukade.

Så frågade han sig, och Gertrud själf hade
redan mången gång gjort samma spörsmål. I
skickelsens dunkel en gång så ogenomträngligt
syntes nu spridda strålar, pekande mot en ny dag.
Med undrande blick skulle hon kanske en gång
få skåda, huru de mörkaste, mest sönderslitna
trådarna i hennes lefnadsväf sammanknutna och
nyfärgade bildade det mest harmoniska mönstret
däri. Medan moster Lotten plockade bort några
torkade blad från sinä kara rosor på rabatten in-
vid, satt doktorn mer stilla än någonsin och lyss-
nade tili hvad Gertrud berättade, ty hon hade så
mycket att tala om, så obegripligt mycket, att hon
inte kunde förstå, huru några hastigt flydda må-
nader inrymt ali denna myckenhet. Men det
kom sig väl däraf, att hon nu likasom fått ögonen
öppnade, sinä egna, klara ögon, och lärt sig att
döma själf, i stället för att se genom andras glas-
ögon och växa i skuggan af en personlighet med
stark själfkänsiä, som alltid visste att göra sig
gällande. Ja, nu först förstod hon, att det värit
Eugen, som skymt bort världen för henne; ung
som hon var, då hon blef hans hustru, hade hon
helt och hållet gått upp i hans lif och intressen,
och hans utpräglade själfmedvetande hade lika-
som förkväft ali individualitet hos henne.

Hon hade värit en uppåtsträfvande mans
vackra leksak på lediga stunder, och utan saknad
kastade hari därför bort den, då han trodde sig
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ha funnit en bättre. Nu var denne leksak blif-
ven en själfständigt tänkande och handlande va-
relse. Och den stund hade kömmit, då hon kunde
tacka den, genom hvars brutala förvållande hon un-
dergått en så genomgripande förvandling, utan att
någon saknadens eller förödmjukelsens tagg fanns
kvar för att sara hennes hjärta.

Alit detta lärde doktorn förstå under Gertruds
lifliga berättelse. Det kom fram så omedvetet,
som om hon inför sig själf velat klargöra sin ställ-
niiig. Sedän begynte hon tala om sitt föräldra-
hem. Efter ett lindrigare slaganfall under vintern
hade Gertruds far nu anhållit om sitt afsked och
för hennes uppväxande syskons skull öfverflyttat
tili hufvudstaden.

Hon hade från utlandet tagit vägen direkte
dit för att uppfylla faderns önskan att få se henne,
och besöket hade efterlämnat ett godt intryck hos
henne.

Styfmodern, som erhållit ett litet arf, klagade
inte på långt när så mycket som förr öfver eko-
nomiska bekymmer, och de unga artade sig väl.
Äldste sonen Oskar, som jämte sin ett år yngre
syster Maja nasta vår hoppades vinna lyran, var
ej litet stolt öfver att få gå arm i arm med
Gertrud, och Maja å sin sida beundrade stora syster
med en ung flickas stormande förtjusning.

Gertrud log, då hon skildrade dessa små drag,
men det var med fuktiga ögon. Hon höll så
mycket af syskonen och hade aldrig funnit sig
så väl hemma. Därtill bidrog ock förändringen



hos fadern, som åldrats ofantligt sedän senaste
somraar. Den styfva hållningen var helt och hål-
let bruten. Han såg lutad och trött ut och tyck-
tes gärna taga mot en liten handräckning af sin
äldsta dotter, helst som hans högra arm efter slag-
anfallet fortfarande var tämligen obrukbar.

Hon hade alltid trott, att det skulle blifva
förfärligt svårt att återvända tili den ort, där hon
tillbragt sex år af sitt lif under så helt andra för-
hållanden än dem hon nu lefde i, men motta-
gandet i hemmet hjälpte henne underbart lätt
öfver den första svårigheten. Hvad mötet med
forna bekanta beträffade dessa sammanträf-
fanden, som hon tili en början skytt och fruktat

fann hon, att lifvet under dessa långa måna-
der betydligt härdat henne mot detta obehag.
För öfrigt var det underligt för henne att se, huru
det som sker i de allra flesta fall och för de
flesta människor i en större stad är blott händel-
ser för dagen.

Det som skett i går, är gammalt nasta dag.
Huru mycket mera det, som passerat för närä
två år sedän. Gertruds roman var redan delvis
förgäten och hade länge sedän fått lämna rum
för nya och kanske ännu intressantare fall.

De som nu återsågo henne, ägnade väl en
flyktig tanke åt den gamla skilsmässohistorien,
men det var också alit. Underligt var det, då hon
en dag mötte Eugen på gatan. Hans sorglösa
\ackra ansikte ljusnade, då han med framsträckta
händer kom emot henne, försäkrande att han var
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förtjust att en gång få återse henne. Hon blef
så slagen af hans otvungna hälsning, att hon ej
ens hann kanna sig upprörd. Men då han bad
henne för ali del hälsa på de hade ju skilts
som goda vänner, det visste han med sig åtmin-
stone och sade att Bronia med nöje skulle
arrangera en liten festmiddag för henne, då be-
tackade hon sig med en viss reservation, som kom
äfven honom att se en smula konsternerad ut.

Efter detta möte gick Gertrud länge fram och
åter på en aflägsen gata. Hon var förundrad öfver
att hon ej kände sig mer uppskakad, men det var
i alla fall så upprifvande i afseende å det förflutna,
att hon behöfde tid för att återvinna sinjämvikt.
Oafvislig steg ock nu den frågan upp inom henne:

„Har jag någonsin verkligen älskat denne man,
eller är kärleken tili honom nu fullkomligt död
i mitt hjärta?"

Hon forskade i sitt eget inre, men svaret var
ej lätt att afgifva. Slutresultatet af hennes sam-
vetsgranna rannsakning blef dock, att den kansia
hon ägnat sin make vid äktenskapets ingående
i viss mening värit äkta. Hon hade på fullgoda
skäl kallat den kärlek, men det var som moster
Lotten sagt hon var för ung och barnslig på
den tiden, hon hade ej förstått sig själf. Nu först
hade lifvet lärt henne kärlekens fulla betydelse.
Därför visste hon ock, att hvad som en gång gjort
skilsmässan så bitter för henne icke var sviken
kärlek utan snarare blygsel och en kansia af skam
öfver att se sig förskjuten och så denna öfver-
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gifvenhet och skyddslöshet, som berört henne så
smärtsamt.

Nu kände hon klart, att det kunde finnas sorger
i lifvet, som komma en kvinnas hjärta att brista,
men en sadan sorg hade hon lyckligtvis icke upp-
lefvat.

Kanske såg hon också redan människor och
förhållanden med klarare blick. Där var t. ex.
Eugen, som hon en gång så entusiastiskt beun-
drat. Nu, när hon objektivt kunde skärskåda hans
karaktär, insåg hon, att mellan honom och henne
egentligen icke förefanns någon verklig sympati.
Hon ville ej fälla någon dom, och kanske låg felet
lika mycket hos henne själf, men hon trodde, att
under ett fortsatt samlif den dag säkert skulle grytt,
då hon vaknat tili medvetande om att det var
något hon saknade, som han trots ali sin begåf-
ning ej förmått skänka henne.

Outvecklad lik en blomknopp som Gertrud
länge värit, fanns dock hos henne ett djup,
som hans grunda natur aldrig kunnat loda. Mö-
tet med hennes forna make och alla de tankar
det påtvingat henne hade klargjort mycket, som
hittills fördystrat mången enslig stund, likasom
det äfven förhjälpte henne tili ett varaktigt lugn
efter långvarig kamp och strid. Hon kände sig
så underbart frigjord. Och med eremitens törstande
rop, „en själ, en själ" att förtro sig tili, var det
hos doktorn han som under den gångna svag-
hetsperioden så väl uppfattat hvarje skiftning i
hennes växlande stämningar hon nu nedlade
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mycket af hvad som de senaste dagarna rört sig
i hennes själ.

Moster Lotten var så god och hyste äfven ett
ömt deltagande för henne, men innerst kände hon
likväl, att det var hos denne man ännu nyli-
gen en främling hon hade den fullaste för-
ståelsen. Och där satt doktorn, den allra bästa
åhörare, och ritade med käppen i gångens sand.
Ingen frågade, hvad han kände. Men då Gertrud
slutat tala, sade han utan att höja det sänkta huf-
vudet: „Så lag där dock på bottnen af den bittra
kaiken en pärla?"

„Hvad menar ni därmed?" Hon såg frågande
bort tili honom.

„Allt, som hjälper oss att finna oss själfva
på det rätta sättet, som bringar fram det bästa
möjliga hos oss tili full utveckling det må se-
dän vara kors eller krona. Pörstår ni mig?"

„Jag tror, att jagbörjar göra det", svarade hon
med djup känsiä.

Några minuter sutto de tysta, men sedän kom
Fredrika och bröt förtroligheten med en förfrågan
om kvällsvarden. „Ja, naturligtvis äta vi här ute,
då kvällen är så härlig." Gertrud steg genast
upp och hjälpte den gamlajungfrun attordna bor-
det. När sedän gräddmunkarna och hallonsylten
uppenbarade sig, kryddade hon måltiden med en
så frisk munterhet, att ingen allraminst dok-
torn kunde betvifla, att hon numera var ge-
nomsund både tili kropp och själ.

Ännu länge efter kvällsvarden sutto de sam-
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språkande under lörmarna i den ljumma, ljusa vår-
kvällen, men nu rörde sig samtalet om andra
ämnen. Doktorn förstod, att Gertrud helst ville
hafva det så.

En gång trår ett hjärta att öppna sig, en
gång skänker det sitt förtroende. Men tanklös
den, som längre fram ovarsamt vidrör, hvad som
i en sadan stund antydts han har för alltid
förverkat sin rätt.

VIII.
Gertruds besök i X. blef, såsom nämndt, kort

som en dröm, „en glad dröm", sade moster Lotten.
Gertrud satt hos fru Lind vid rullstolen,

och hon följde med doktorn ut tili sjukhuset.
Den lilla Lisis glädje att återse henne var för
djup för att finna ord.

Flera operationer hade blott, såsom doktor
Strömmer fruktat, tjänat att förlänga den fläm-
tande lifslågan utan att skänka någon förbättring.
Nu kunde äfven en oinvigd se „skuggan af döds-
ängelns vingar" öfver plågolägret.

Gertrud var djupt gripen af detta återseende
och talade därom med Strömmer, när de gingo
tillbaka tili staden.

,Slutet kommer att bli stilla", sade han.
„Vet ni, doktor, ett sådant där kvaluppfylldt

lif upprör mig." Gertruds röst skälfde. „Hvarför
skall en sadan oskyldig liten varelse födas tili
lidandeV Kan ni förklara det?"

n



Nej", svarade han enkelt.
„Och likväl tror ni, att Gud är god och kal-

lar honom Barmhertighetens Pader!" Hon såg
uppfordrande och nastan fiendtligt på honom.

„Ja, jag tror", ljöd det lika kort.
Gertrud stannade tvärt och vände sig mot

honom. „Förstår ni inte, att det där är inkonse-
kvent? Huru kan en upplyst, bildad människa
halla på någonting så så barockt?"

Han smålog litet. „Då får jag väl bära min
dom!"

„Huru menar ni?"
„Att vara oupplyst och inskränkt, var det

inte så?"
o

„Ah nej, det är omöjligt att kalla er så, dok-
tor, när man känner er så bra, som jag det gör.
Jag sade det ju också bara för att jag var upp-
rörd upprorisk vore kanske ett bättre uttryck

och för att ert lugn retade mig. Men jordens
elände är ju så fruktansvärdt, att man kan blifva
alldeles utom sig vid tanken därpå."

Doktorn hade långsamt tagit af sig sinä glas-
ögon, som om han velat möta hennes blick, utan
att något stod emellan dem.

„Tror ni icke, att jag lidit och lider som
ni däraf? O, ja! Nå, väl, därför blef jag
läkare."

Gertrud nickade förstående.
„Jag blef läkare för att kunna vara just hos

dessa lidande i deras nöd och död och hjälpa dem
så vidt det stod i min förmåga. Men då jag först
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begynte min verksamhet bland dem, tänkte jagnog
mången gång som ni. Ja, det fanns ögonblick,
då jag gick längre, jag förbannade själfva lifvets
gåfva och Gifvaren med. Ni kanske icke tror
mig, men det är en fruktansvärd sanning i alla
fall. Jag kämpade en förskräcklig kamp. Två
möjligheter funnos för mig. Jag kunde bli en
cyniker, stå inför lidandet eller vid operationsbor-
det med en brutal vits på läpparna, eller en lik-
nöjd flegmatiker det låg kanske närmast för
min naturell, som tog alit trankilt och slentrian-
mässigt utan att låta känslan störa sinnesjäm-
vikten."

„Gud ske lof, ni blef ingendera!" Gertrud
sträckte sig ifrigt efter hans hand och tryckte den
hjärtligt.

„Ja, Gud ske lof, det kan jag säga af fullaste
hjärta", svarade han. „Men ni?"

„Åh, jag tror att äfven jagbörjar skymta spå-
ren af er Gud", sade non lågt.

Han böjde sig fram mot henne. Då såg hon
första gången, huru uttrycksfull och vacker hans
blick kunde vara. „Var inte rädd, att jag skall
predika för er." Han smålog svagt. „En själs
utveckling går helst i det tysta, på djupet. Och
svindlande djup är där nog, innan man kom-
mer fram tili vissheten. Nu ser jag i lidandet
själens smältdegel och i hvarje döende larven, som
en gång ur puppans mörka hölje med fjärilsvin-
gar skall svinga upp tili ljus och frihet. Lidan-
dets pilgrimsfärd är icke mer ettmysterium för mig."
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De gingo vidare under tystnad, enhvar upp-
tagen af sinä egna tankar. Först när de köm-
mit in på Storgatan och närmade sig fröken
Holmudds port frågade doktorn plötsligt: „Skulle
det lämna kvar hos er ett alltför smärtsamt minne
att stå vid en dödsbädd?"

,Ni menar, om Lisi skulle "

„Jag tror, att hennes lif numera kan räknas
i timmar."

„Ack, jag viii nog komma!" Gertruds vackra
ögon fylldes af tårar. „Låt mig bara veta det,
om ni kan förutsäga stunden?"

„Godt!" Han tog ett hastigt farväl, ty just
i detsamma voro de framme.

Dödsbudet kom förrän Gertrud hunnit vänta
det. Redan nasta morgon böjde non knä vid den
lilla bädden, där en flyende ande sakta lösgjor-
des ur stoftets band.

Doktor Strömmer hade lagt sin starka arm
stödjande under de matta skuldrorna. Åter måste
Gertrud beundra hans lätta rörelser vid behand-
lingen af denna den svagaste bland de svaga. Bar-
nets bleka ansikte med de förklarade dragen hvi-
lade tryggt och förtroendefullt mot hans breda bröst.

„Nu får min lilla vän snart flytta härifrån,
såsom jag berättat dig."

„Ja, ja!" Hon vinkade leende med sin lilla
svaga hand och räckte den sedän åt Gertrud, som
ömt slöt den i sin.

„Tänk, ingen ryggvärk mer och ingen feber
och ingen trötthet!" Lisis ögon lyste tili för
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hvarje ord. „Ängeln bär mig upp", hviskade
hon.

„Ja, det är afgjordt, just din egen ängel med
de stora, hvita vingarna."

„Han är så stark", flämtade barnet.
„Ja, mycket stark", bekräftade doktorn tillits-

fullt.
„Och han hittar väl säkert vägen?" Det låg

en skymt af oro i rösten.
„Det kan du vara alldeles viss om, liten!"

Hans röst ljöd vek. „Prälsaren har själf sagt:
Deras änglar i himlen se alltid min Paders an-
sikte." Lisi svarade ej, men ett lyckligt leende
likasom genomlyste de tärda dragen, och hon såg
upp tili honom med en tacksam blick.

„Nu skall du sofva, tills ängeln kommer!"
Han lade henne lätt ned på kudden, och genast
slöto sig ögonlocken. Gertrud trodde, att hon
verkligen slumrat in, och en lång stund var alit
så tyst, som om lifvet rundt omkring dem hallit
andan, men sedän såg hon doktorn sakta lägga
handen på barnets hjärta, och en aning om hvad
som skett genombäfvade henne plötsligt. Frå-
gande blickade hon upp tili honom.

„Den långa kampen är slut nu", sade han enkelt.
„Ah, jag visste inte, kunde inte fatta, att det

skulle gå så lätt!"
„Det sker tyvärr inte alltid", svarade han

med en suck. „Detta då döden kväfver lifvet,
innebär i många fall någonting fruktansvärdt,
men här var striden genomkämpad på förhand,
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därför kom slutet så stilla. Jag hoppas, ni inte
skall föra med er någon plågsam hågkomst från
denna stund."

„0, nej nej! Jag tycker bara, att jag är tack-
sam öfver att ha fått vara med." Hon grät stilla.

„Stackars lilla larv!" Doktorn strök sakta
håret ur den dödas bleka panna. „Nu går hon
in i puppans görasle för att möta den stora för-
vandlingen. Det att lifvet aldrig kan dö, ser ni,
det är hoppets strålande stjärna öfver jordens graf-
gårdar!"

Gertruds tårar föllo varma på den kalla lilla
hand, som hon ännu höll kvar i sin. Men sedän
böjde hon sig ned och kyste lätt den lilla
slumrerskans marmorhvita panna. „Tack, lilla
Lisi", hviskade hon. „Sof i frid!"

De få dagarna af Gertruds vistelse i X. voro
snart förlidna, och äfven denna gång använde hon
den sista dagen tili ett afskedsbesök hos fru Lind,
som med aldrig svikande intresse följde och be-
fordrade hennes sträfvanden för framtiden.

„Det gör mig godt att se på dig" sade den
lama med sitt hjärtevinnande leende. „Du ser
så frisk och nöjd ut, som om du utan fruktan skulle
våga en dust med lifvet. Apropå, har du, Gertrud,
aldrig tänkt dig möjligheten af ett andra gifter-
mål?" Hon såg med de kloka, bruna ögonen
forskande på sin unga gäst.
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„Jag gifta om mig! Åh, lilla tant, så orim-
ligt!" Gertruds öfverraskning var slående. Sedän
lade hon plötsligt båda händerna för ansiktet och
snyftade. „Nej, nej det vore skrämmande.
Blotta tanken förskräcker mig."

Den gamla drog henne sakta intill sig. „För-
låt, hjärtevän, om jag störde din ro, men det är
något särskildt, som kömmit mig att tanka på
det."

„Ack, hvad kunde det väl vara? Jag har
inte ens tili moster Lotten nämnt ett ord om min
svenska doktor. Det plågade mig hemskt alit
det där, men han förstod ändtligen, att jag me-
nade allvar."

„Jaså, det var också en doktor!"
„Syftar tant på på Eugen?" Gertrud såg

tveksam ut, men fru Lind satt helt stilla och knöt
ihop en afsliten ända på sitt ullgarn. „Nå, lilla
barn, om det känns så, skola vi inte tala mera om
den här saken. Jag hade bara här på egen hand
gjort en upptäckt, och du vet ju, att folk
med fog eller ej påbördar oss gamla gummor
att vilja stifta äktenskap. Jag tror inte jag för
min del kan taga den skulden på mig. Alltsam-
mans härledde sig blott från min varma önskan
att se dem jag håller af lyckliga.

Nå ja, vännen min, det kan aldrig sara dig
att ha vunnit ett ädelt hjärta, och doktorn skall
nog aldrig plåga dig med en bekännelse, som vore
smärtsam för dig att lyssna tili."
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Gertrud blef blossande röd, och det kom ett
nastan ångestfullt uttryck i blicken. „Åh, säg inte
det, jag ber! Säg det inte", bad hon.

„Jag kan inte rå för det, barn. Det är den
gamla sagan om kärleken, och han kommer dock!

Så har det gått med tusenden och åter tusen-
den, hvarför skulle han då vara ett undantag?
Du blef hans öde, som man säger, men han är
i fullaste mening en man och skall nog bära det,
var viss därom!"

Kanske låg det en liten tillstymmelse af stolt-
het i rösten, eller snarare af sviken förväntan, men
blicken var dock lika vänlig som förr, då Gertrud
bjöd farväl.

„Hur du än drömmer dig din framtid, ber
jag Gud göra den ljus för dig", sade hon vänligt.

Det var verkligen med tunga steg den unga
frun i dag gick utför den med javamattor täckta
trappan i huset vid torget. Hon visste icke, om
hon var ond öfver hvad hon fått höra, eller om
hon var bedröfvad. Ula berörd var hon i alla fall.
Hvad lifvet hade många ledsamma förvecklingar.
Blott man redt sig ur en och såg vägen jämnad
för sig, dök där upp en ny från alldeles oväntadt
håll. Huru skulle hon väl efter detta kunna se
doktorn, och hur skulle det gå med alla deras
långa samtal och trefliga promenader? Och hon
var färdig att brista i högljudd gråt, alldeles
som en liten öfvergifven barnunge. Den enda
trösten i eländet var att hon skulle resa i mor-
gon. Tili julen kunde hon ej komma hem, det
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blef alltför kostsamt och tili sommarn nå,
dit var ännu långt. Kanske han glömt henne tili
dess. Mannen är ju så obeständiga, det hade non
pröfvat på.

Ja, bara man nu kom öfver denna dag, skulle
alit väl reda sig, resonerade hon. Men med hvarje
steg hon tog blef hon alit mindre säker på sat-
sen angående doktorns förmåga att glömma. En
natur som hans tillhörde visst de sällsynt trofasta
i denna fömnderliga värld. Det var hopplöst och
vemodigt, hvart hon än såg. Just i detta dystra
ögonblick mötte hon föremålet för dessa tankar.
Med långa steg nalkades han så snabbt, att hon
ej ens hann anlägga den allra minsta maskering
för att dölja sin förstämning. Alit skedde så bråd-
störtadt.

„Hvad står nu på?" Han stannade genast
och tog henne i förhör på sitt vanliga barska sätt.

~Jag var uppe och tog farväl af fru Lind",
svarade Gertrud och grep tili första möjliga un-
danflykt „ett afsked smärtar ju alltid, ser ni . .

."

„Hur." Han föreföll inte alls öfvertygad, men
Gertrud, som fått tag i en om ock så skör tråd,
gick på och pratade om vemodiga stämningar och
afskedstankar, såsom endast en kvinna kan, då
hon är rädd att förråda sig.

Strömmer teg, men då de tack väre Gertruds
brådskande gång, snart voro framme vid fröken
Holmudds nymålade port, sade han kärft: „Det
är gamla spöken, som gå igen. Jag ville gifva
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bra mycket för att veta hvad eller hvem, som
framkallat detta moln just i dag."

„Det får ni aldrig", sade Gertrud energiskt
och gled i detsamma snabbt förbi honom in på
gården.

Doktorn stod en stund och stirrade förbluffad
efter henne. Hvad kunde det vara som så för-
stört henne, hon såg riktigt utpinad ut. „Du usla
värld!" Småhvisslande en bedröflig melodi gick
han långsamt gatan utför på sin läkarrond.

„Jag hade bedt Strömmer dricka te här i afton,
den sista kvällen du är med oss, men han skickade
återbud, måste tili landet på sjukbesökigen", sade
moster Lotten efter middagen. „Det var skada,
Fredrika har riktigt öfverträffat sig själf med
kringlorna den här gången, och doktorn tycker
så mycket om dem, så jag just gladt mig åt att
få fägna honom med dem i kväll."

„Åh, han kan ju njuta af nasta bakning",
svarade Gertrud lättad. Hon hade just värit oro-
lig för någon invit tili honom från moster och
hade redan gjort upp att skylla på reseförbere-
delser för att kunna halla sig undan, om han
verkligen skulle komma. Alit aflöpte nu utan
några svårigheter, tänkte hon. Men då teet länge-
sedan var drucket, såg hon i alla fall en skymt af
hans breda rygg genom det öppna fönstret.

Fröken Holmudd skyndade ut för att väl-
komna honom och föreslog att ånyo göra eld i
teköket, för att han i alla fall skulle få profva
kringlorna. Detta afslog han bestämdt, sägande
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att det var för sent och att han bara kömmit upp
i förbifarten för att säga ett ord åt hennes gäst.

„Gertrud, Gertrud, doktorn är här och viii
tala med dig."

„Ack, lilla moster, ursäkta mig hos honom,
jag är med hufvudet inne i kofferten", ljöd det
tili svar. „Jag ber blott om ett ögonblick", sade
doktorn bestämdt. Da måste hon komma. „Pör-
låt, jag är inte klädd för att taga emot!" Hon
visste själf att ursäkten lät meningslös för den,
som så litet höll på konventionella former som
doktor Strömmer. Han fäste sig icke heller där-
vid, där han stod med handen på låset och ett
eget, bönfallande uttryck i sinä allvarliga drag.
„Jag ville bara säga förlåt", sade han sakta.

„Pör hvad?" Gertruds röst var nervös.
„Jag kom att tanka på så mycket i dag" han

strök sig tankfullt öfver pannan, „jag menar,
sedän jag skilts från er på förmiddagen. Det
var ju rent af groft att tränga sig på er med
frågor, såsom jag gjorde, när vi möttes, om ni
också kunde förstå, att det låg välmening där-
under. Vili ni förlåta mig?"

„Ah, doktorn, huru kan ni säga så, det borde
ju mycket snarare kömmit från min sida. Huru
oändligt stort tålamod har ni inte haft med mig,
en pjunkig sjukling, som jag var hur mycken
fördragsamhet! Nej, ni kan aldrig sara mig
aldrig, hör ni det! Jag skall alltid minnas min
stora tacksamhetsskuld tili er. Jag var bara så
ledsen just då."

171
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Han nickade. „Jag önskar, att jag kunnat
bespara er den ledsnaden", sade han, utan att ana,
att han i själfva verket var orsaken därtill.

„Ingen har gjort så mycket för mig som ni",
sade Gertrud rörd. „Jag kan aldrig återgälda det."

„Blif lycklig!" svarade han med en säll-
samt förändrad röst. „Det är alit, hvad jag begär.

Jag skall nu ut tili sjukhuset, vi ha en svårt
sjuk, som jag inte kan lämna i natt, och det är
möjligt, att jag ej heller får följa er tili stationen.
Därför säger jag nu farväl med detsamma. Gud
välsigne er!"

Han var borta. Gertrud stod orörlig kvar och
lyssnade efter ljudet af hans fasta steg nedför trap-
pan och ända ut på gatan. Det var icke de ovissa,
dröjande stegen af en hopplös, som stapplar fram
utan mål, nej, det var stegen af en man, som vet sin
väg och är besluten att gå den, kosta hvad det viii.

Nu visste hon, att fru Lind haft rätt rätt i
dubbelt afseende. Hon hade ej behöft frukta ett
möte med honom. Hennes oro hade värit både
barnslig och löjlig, ty han var ej den, som någon-
sin skulle orsaka henne en pinsam stund, han,
som aldrig tänkte på sig själf af vänlig hänsyn
för andra. Da det nu skulle dröja långa måna-
der tili nasta sammanträffande, kände hon med
en aggande smärta inom sig, att hon egentligen
haft mycket att säga honom, som nu, tack väre
hennes dårskap, blef outtaladt.

Hvilket stöd hade han icke värit henne under
den förflutna tiden. Hans råd och omtanke hade
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hon ju att tacka för de lyckliga förhållanden, i
hvilka hon nu befann sig. Han hade värit en stark,
pålitlig och trofast vän ända från första stunden
af deras bekantskap. Alit detta hade hon velat
beröra och nu!

Ack, att ingenting kan bestå i detta väx-
lande lif. Hvarför hade icke alit kunnat förblifva
som det var? Hon var ju i grund och botten så
ensam, hade icke råd att förlora en sadan vän.
Gertrud grät sin kudde våt denna sista natt i det
lilla vackra gästrummet, medan djup tystnad
rådde rundtomkring henne. Ack det grymma
grymma ödet!

IX.
Sommaren blef ovanligt varm och kvalmig.

Enhvar, som det kunde, sökte sig ut tili holmarna,
i stadens närhet för att få andas frisk luft, ja
ända tili de yttersta skären i hafsbandet. Äfven
fröken Holmudd lät öfvertala sig att lämna X. på
några veckor under den hetaste tiden. Hon vista-
des hos några vänner på en villa vid farleden.
Fredrika hade nu en gång „långlof" för att fara
tili Österbotten och hälsa på en gammal döf syster,
den enda anförvandt hon ägde.

Endast fru Lind var kvar iX. „Man flyttar
inte så lätt en rullstol som en tältstol", bru-
hade hon skämtsamt säga. Äfven doktor Ström-
mer höll ut i staden som vanligt. Hans gamla,
goda vän tyckte att „trampkvarnen" och kvalmet
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på de sandiga gatorna gjorde, att han såg
trött ut.

Människorna borde ju hallit sig friska en så
vacker sommar, men det gjorde de ej. Doktorn
hade arbete fullt upp, isynnerhet som hans kollega
åtnjöt en längre tids tjänstledighet.

Ibland kom han upp tili den luftiga våningen
vid torget med de höga svala rummen och mar-
kiserna nedfällda mot solsidan.

„Nu skall ni riktigt hvila ut", brukade vär-
dinnan då säga. „Slå er ned i gungstolen där
vid det öppna fönstret, så kommer Augusta med is
och apelsinlimonad. Pastan jag alltid får sitta
inne i svalkan kan jag ändå väl förstå, hur det
skall kannas att oafbrutet vara i rörelse, då termo-
metern visar 24 grader i skuggan hela veckan ut."

Nå ja, doktorn erkände, att han var litet
„schackmatt" just nu, och så lutade han sig be-
kvämt tillbaka i gungstolen, drack en klunk af
den iskylda läskdrycken och sade, att han för
tillfället mådde som en prins.

„Ja, ja", kaptenskan betraktade honom grans-
kande, „ni har i alla fall magrat!"

„Åh, den öfverflödiga fetman var jag då rik-
tigt glad att bli af med. Det är värmen, som
gör det, och lättare blir man."

„Jag förstår nog alltsammans, menjag skulle
ändå önska, att jag nu hade er på ett lagomt
afstånd från X. på rygg i gröngräset eller vid
rodret i en god båt."
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„Tack så mycket! Jag får lana apotekarns
kutter så ofta jag viii!"

,Ja, när folk låter er ha en ledig stund."
„Skall jag inte vara smickrad öfver en sadan

uppmärksamhet." Han strök sig öfver det yfviga
skägget. Fru Lind tyckte bestämdt, att det blif-
vit mera gråsprängdt på sista tiden. Trots skäm-
tet låg det trötta draget kvar kring doktorns mun
och ögon.

„Gif oss alla en god dag, och res er väg!"
Hon såg allvarsamt på honom.

„Det har jag också smått funderat på", svarade
han. „Jag skall bekänna kort. Jag har nämli-
gen skrifvit och ansökt ett resestipendium, och i
går hade jag bref af en kamrat, som skött minä
askar hos höga vederbörande. Han skref att jag
har utsikt att få det."

„Min hjärtliga lyckönskan" utbrast kaptenskan
gladt, „ och sedän?"

„Sedän res jag hals öfver hufvud och blir borta
så länge pengarna räcka."

„Ack, hvad det fröjdar mig?" Hon sträckte
fram båda sinä händer. „Och ni förstår nog, att
jag menar det uppriktigt, fast jag gamla, egoistiska
gumma kommer att sakna er alldeles ofantligt."

„Vänligt sagdt och lika vänligt tänkt, det vet
jag." Han höll hennes händer och tackade henne
med en förståelsefull blick.

„Jag tror nog, det kommer att göra mig
godt att en gång få skaka alit gammalt af mig
och andas en friare luft. Man får nya, friska in-
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tryck och ideer, ser och lär åtskilligt, och det maste
en läkare framför alit, om han skall kunna gå framåt
i sitt yrke och gagna efter förmåga. När jag
fått lungorna Mia där ute, kommer jag nog åter
helt spak och tager tillbaka mitt gamla kärblifna
ok här hemma." Han log, men med en skymt
af vemod i ögonvrån.

„Jag skulle jag ville —" hans gamla vän
satt där och såg på honom med sinä uttrycks-
fulla ögon, och en liten bjärtröd fläck brann på
hennes ännu fina kinder.

„Hvad ville ni, helt säkert en god önskan för
mig?"

„Ja, så rätt gissadt, men —" hennes läppar
slöto sig plötsligt.

Så förtroligt de än brukade samspråka, kände
hon dock instinktmässigt, att alit, som rörde ho-
nom personligen, hans inre angelägenheter, gömde
en värld, hvars port hon knappt vågade glänta på.

Han, som bar så mångas förtroende, som så
naturligt deltog i andras fröjd och smärta, var
ovanligt förtegen i hvad som angick honom själf,
ja, nastan skygg för minsta häntydning därpå.
Han hade ju alltid stått ensam i lifvet, och detta
var kanske orsaken därtill, trodde hon.

Nu stod han emellertid där midt framför
henne och betraktade henne med en leende min,
som hon ej fullt förstod.

„Min goda, kara mor vågar jag kanske
säga?"
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,Ja ja, ingenting kan glädja mig mer!"
Han nickade och fortfor i samma ton: „Jag

tror, att hon gärna ville fånga lyckan åt mig,
icke sant? Men lyckan är en alltför flyktig fågel,
hon låter sig inte tagas, och några af oss äro
bestämda att endast höra henne kvittra sinä jubel-
hymner för andra."

„Jag tycker, den fågeln är dum", sade fru
Lind. „Om någon skulle väl ni förtjäna att få
det bra!"

„Det tycker jag med." Han skrattade, så att
de friska, hvita tänderna lyste, ett riktigthjärte-
godt skratt. „Nej, nej, se inte så förvånad ut öf-
ver min själfuppskattning! HYarför skulle jag
inte "

Kaptenskan hotade honom skälmskt med
fingret, men på samma gång kände hon, att hon
aldrig mer kunde vidröra det ämne, som låg henne
så varmt o m hjärtat.

Och så bjöd doktorn farväl för att gå tili
sinä sjuka och slutligen hamna hemma hos sig
med risk att förlora humöret vid madam Jonas-
sons jeremiader. Men när hon sagt godnatt och
gått sin väg, slog han sig i ro vid det öppna
fönstret. Där satt han länge och stirrade in i
dimman, som gled öfver fjärden i underliga fan-
tastiska figurer, och lät tankarna få lösa tyglar.
Det skedde just icke ofta, ty tomma drömmar
hade aldrig värit hans sak, en handlingens man
som han var. Dessutom lågo ju ynglingaåren
längesedan bakom honom, och han hade säilän
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en ledig stund riktigt för sig själf som i kväll.
Därför njöt han också däraf i fulla drag.

Hans gamla väns ord i dag hade också köm-
mit en vek sträng inom honom att vibrera.

Hvad hade lifvet egentligen bjudit honom?
Då han tänkte tillbaka, såg han blott en räcka

af år utan färg, som gingo det ena inom det
andra likt jämna grå skyar. Först var det barn-
domen, men den tiden glömde han helst. Det är
inte godt att nödgas erinra sig sinä dagars upp-
hof för att blott minnas honom med ovilja och
förakt. Den gamla utnötta moderns sista f jät hade
han ju dock kunnat jämna, det var alltid en
tröst.

Sedän kom kampen för tillvaran och sträf-
vandet att kunna förverkliga den lifsuppgift, som
hägrat för honom redan i gossåren, en lång studie-
bana, där stegen ofta voro ganska törneströdda
för den, som blott hade sig själf och sin egen
tyst burna stolthet att lita tili. Helst tänkte han
på de gångna arbetsåren, då han omsider blef
färdig. Det var en verksamhet, som han längtat
efter och som fyllde både tid och tankar. Den
gaf äfven mången gång en ren tillfredsställelse,
som längesedan kömmit honom att förgäta de mö-
dor han öfvervunnit för att nå fram tili målet.

Läkarekallet var någonting stort och högt för
honom, såsom han såg det, men många skulle
ansett denna uppfattning öfverspänd och kallat
dess bekännare en svärmare. Därför behöll han
sinä tankar för sig själf och stängde väl tili om
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den inre värld, där han ofta funnit en fristad, då
den yttre förefallit honom alit för tom.

Så blef han emellertid en enstöring, „något
tung, men en hjärtans hederlig kari", som omdö-
met lydde i kamratkretsen. Aldrig hade det hel-
ler hittills fallit honom in, att han skulle kunna
ställa sitt lif annorlunda. Då någon frågade, om
han inte tänkte gifta sig, log han däråt, som om
det värit en orimlighet. Praktiken var nämligen
ingen guldgrufva, och det räckte länge att af-
börda sig skulderna från studietiden. Mycket blef
ej öfver för ett ordnadt hushåll. Och huru skulle
han kunna bedja en hustru dela sitt enkla lefve-
bröd och tvinga henne tili försakelse för hans
skull.

Dessutom bodde det inom denna grofva jätte
med sitt sträfva sätt och sin kärfva ursprunglig-
het en underlig, knappt anad förnimmelse om
någonting så rent och skärt i fråga om kvinnan,
att han trott sig aldrig kunna möta en sadan före-
teelse på sin väg.

Det var väl löjligt och fantastiskt men lika
godt han behöll sin tro på att kärleken hade
ett högre ursprung, och därför skulle man aldrig
draga ned den i trivialitetens stoft.

Men så kom „Eva" i Gertruds gestalt, och nu
visste han, att hans timme slagit. Gertrud! Ja,
hon blef för honom inbegreppet af alit, hvad han
drömt och tänkt. Personifieringen af det ljuf-
vaste och fagraste hans öga skådat, men när han
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kände att han älskade henne, visste han på samma
gång, att det var utan hopp.

Han byggde icke upp en enda liten sten i
luftslottens lätta hvalf, som han icke själf åter
bröt ned och grusade med stadig hand. Såsom
läkare ingöt han aldrig ett falskt hopp hos sinä
patienter, och lika omutligt sann var han nu gente-
mot sig själf.

Nej, Gertrud skulle gå sin väg och han sin,
han kunde aldrig blifva annat än en vän för
henne, men hon skulle bli lycklig en gång. Hon
måste bli det eljes reste han sig tili vanmäk-
tigt uppror såsom han aldrig gjort, om det gällt
bonom själf. Han satte henne icke i någon som
helst förbindelse med sin egen framtid, men lif-
vet hade just i dag förefallit honom mer tomt och
ensligt än vanligt. När man är ung betyder så-
dant mindre, som äldre däremot blir ett hem för
hvar och en nastan oumbärligt.

Han erinrade sig alla de gänger madammen
länmat rummen kalla i vinterkölden och kvafva i
sommarhettan, huru han funnit allting ovårdadt,
tomt och öde, när han kömmit hem trött och
frusen och längtat efter en skymt af hemtrefnad.
Andra kunde kanske ställa det bättre för sig, han
ägde icke den gåfvan. Och när han nu såg mot
framtiden, tyckte han, att han icke skulle kunna
fortfara att lefva som hittills.

Erik Strömmer var ingen egenkär man, där-
till var han alltför medveten om sitt mindre för-
delaktiga yttre. Han trodde därför ingalunda, att
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han blott behöfde sträcka ut handen för att vinna
en hustru, men nu hade vissa omständigheter på
senare tiden öfvertygat tili och med honom om
att han hade „ett tillfälle" i den vägen.

Lovisa Welin rådmannens äldsta dotter
ja, han trodde verkligen, att hon skulle vilja
En bra flicka, några år yngre än han själf, för-
mögen och med ett godt utseende. Det var vida
mer än han någonsin kunnat begära, och hon
skulle minsann förstå att sköta ett hushåll. Det
vore slut med alla kalla soppor, brända stekar och
vårdslösade rum. Hela staden kände fröken Lo-
visas duglighet och organisationstalang, som togos
i anspråk vid hvarenda välgörenhetstillställning.
Ja, han skulle få ett komfortabelt hem i alla af-
seenden och en god hustru.

Han steg upp och gick några slag fram och
åter i de små rummen, medan blicken halft omed-
vetet gled från de låga taken och simpla tape-
terna tili de illa medfarna golfven och det stillösa,
nödtorftiga bohaget. Han hade icke slösat någon-
ting på sig själf, ingen enda lyxartikel eller pryd-
lig småsak, endast bokhyllan var väl försedd och
instrumentskåpet likaså, bådas innehåll dyrbart,
utvaldt och gediget.

Han stannade. Det var ändå underligt att
så här likasom kasta lott om sin framtid, att
lägga den på våg så att säga. Lovisa Welin hade
verkligen bra mycket, som tyngde ned vågskå-
len, godt värdefullt gods medan den andra en-
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dast bar upp hans stackars försvissnande dröm-
mar och likväl!

Än en gång stod doktorn vid fönstret. Dim-
morna hade skingrats och det vackra augusti-
månskenet spred sitt fulla skimmer öfver vattnet
ända långt ut i det obestämda fjärran, där alla
konturer flöto samman. Hvad det var skönt, all-
deles som den fagraste lyrik, en harmonisk mu-
sik, det härligaste i världen. Men skönare är
lifvets vackraste dröm! Doktorn log ett ljust
leende. »Aldrig svika sitt ideal", mumlade han
och stängde sakta sitt fönster i midnattens tysta
timme. Tärningen var kastad.

X.

Vintermörker, blänkande ljusrader och den
smått kaotiska villervalla, som alltid råder i en
storstads hamn, när en vinterångare reder sig tili
affärd. Folk som följde, och resande som togo
farväl, lifliga röster och skilda tungomål.

En ensam man i ulster med kragen uppsla-
gen stod vid relingen och blickade ut i dunklet
öfver den trolska anblick Stockholm erbjuder be-
traktaren en vinterafton, sedd från ett fartygs-
däck. Det var verkligen en beundransvärdt vac-
ker syn, som han var glad öfver att kunna taga
med sig som minne hem. Han hade kömmit om-
bord utan följe och hastigt fört ned sitt lätta hand-
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bagage i hytten. Nu hade han god tid att se sig
omkring och iakttaga andra resande, som ström-
made tili. De flesta hade många, som ledsagade
dem tili båten. Där stod tili exempel en grupp
människor tätt packad omkring en dam i päls-
kappa och skinnbrämad hatt. Hon tycktes ha
svårt att slita sig ur kretsen för att gå ombord;
alla ville trycka hennes händer, och när hon slut-
ligen skyndade öfver landgången, ledsagades hon
ända upp på däck af en högrest herreman, som
bar hennes resväska.

Några ögonblick senare kände mannen i uls-
tern en stark blomsterdoft draga förbi. Det var
samma dam, som med händerna fulla af de här-
ligaste Ploras barn, hastade fram tili relingen, för-
modligen för att därifrån kunna tillvinka vän-
nerna på stranden en sista afskedshälsning. Det
blef henne dock rätt svårt, ty de flesta resande
en ganska talrik skara hade nu skockat sig åt
samma sida, och alla ville stå kvar, tills båten
satte sig i rörelse.

Annu ett sista farväl af röster i olika tonar-
ter, några dånande slag af propellern och strim-
man af det svarta vattnet vidgas mellan kajen
och ångaren. Men långt efteråt ter sig ännu den
svenska hufvudstaden helt tydligt i sin strålande
ljusprakt, och dröjande och liksom motvilligt drog
sig den ena efter den andra af passagerarena till-
baka.

Slutligen voro den ensamme mannen och da-
men i pälskappan de enda, som stodo kvar.
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Doktor Strömmer, ty det var han, såg med sak-
nad det trolska ljusskimret alit mer och mer för-
tonas i dunklet bakom dem, men då han vände
sig om för att göra ett par slag på däck före
kvällsvarden, stod han plötsligt ansikte mot an-
sikte med sin granne.

Ursäkta!" Han steg hastigt åt sidan.
„Åh, det gör ingenting!" Rösten hade en

frisk klang, det var hemlandstonfall i den och nå-
got underbart bekant på en gång. Just som han
hunnit så långt i sin undran, kom en fråga i
hastig takt. „Förlåt, men är det inte doktor Ström-
mer från X. Jag kan omöjligt misstaga mig."

Det var Gertrud. Hans hjärtas slag hade re-
dan sagt det, innan hon slutat tala.

„Hvarifrån i världen kommer ni, doktor?"
Senast från Köpenhamn—Berlin."

„Ack, ja, ni har ju värit ute på studieresa.
Det visste jag genom brefven från X., blott inte
när ni skulle återvända."

„Det var också obestämdt." Hans röst ljöd
så främmande, ty en bäfvande aning hade med
ens gripit honom. Hvarför reste hon hem så här
midt i terminen? Kursen afslutades ju först på
våren. Moster Lotten hade också låtit undfalla
sig några menande ord. Det gällde kanske den
där smärte herrn, som ledsagat henne ombord.
Och hvad kunde väl de många följande och de
myckna blommorna gälla annat än en förlofning.
Lyckans fågel hade säkert sjungit sin visa för
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Gertrud, och nu reste non hem för att berätta den
glada nyheten.

Nasta minut blef han emellertid tagen ur
denna villfarelse.

„Jag är så bekymrad" så börjar ju ingen
säll brud „i går fick jag telegram från Oskar,
att min far fått ett svårt slaganfall, och läkarena
befara det varsta. Han hade i ett redigt ögon-
blick önskat se mig, och naturligtvis beslöt jag
mig för att resa med första båt, men Gud vet,
huru det är, då man kommer fram."

Hon suckade djupt. „Alla människor ha vä-
rit så deltagande och vänliga mot mig. De följde
mig tili båten hela långa raden vänner och kam-
rater och tili och med lärarepersonalen." Hon log
halft förstulet, men han såg det likväl. „Och sköna
blommor har jag fått." Hon höjde sinä blom-
fyllda händer upp mot hans ansikte. „Äro de inte
härliga? Om jag ändå kunde bevara dem tili
framkomsten, så skulle de kanske glädja stackars
pappa i hans sjukrum."

Gertrud hade ju alltid värit liflig; likväl tyckte
doktorn, att det nu låg någonting forceradt i denna
liflighet. Han tänkte därpå, medan de gingo fram
och åter öfver däcket, och då de kommo in i ljus-
kretsen från en af de stora lamporna föll skenet
rakt öfver hennes ansikte. Hvad det var förtju-
sande friskt och rosigt under den stora ljusgrå
skinnhatten med sidenrosetten på brättet. Hon
blef ju fagrare för hvarje gång de möttes, tyckte
han.
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Nu kom en kylig nattfläkt utifrån hafvet, och
doktorn stannade genast. „Är ni bara tillräckligt
varmt klädd för en sadan här vinterresa öfver haf-
vet?"

„Ja, det kan ni lita på. Men, hvad det var
likt er att tanka därpå. Jag tror ändå, att jag
skall gå ned i nytten, ty luften är verkligen kali,
och jag är dessutom duktigt trött efter alla bråd-
skande reseförberedelser."

„Nå, än kvällsvarden då?"
„Jag är ej särdeles hungrig, åt en sen mid-

dag."
„Då skall ni dricka en kopp te", afgjorde

doktorn på sitt vanliga kärfva sätt. „Jag skall
skicka det tili er så fort som möjligt."

„Tusen tack! Det kommer nog att smaka
bra och varma upp mig alltigenom. Auf wie-
dersehen tili i morgon."

„God natt!" Gertrud räckte honom handen.
,Ni måste lofva att i morgon berätta mig om er

resa!"
Hon var borta, och doktorn skyndade sig att

anskaffa teet. Han gick nastan som i drömmen
och skulle gärna i minnet lefvat om de ögonblick
han nyss vandrat vid Gertruds sida, men den pro-
saiska verkligheten reste hinder därför. Pörst var
det den bullersamma kvällsvarden i matsalongen
och sedän sammanträffandet med några lands-
män, som ljusskenet här inne uppenbarade. Han
blef indragen i ett långt samtal, och då han ändt-
ligen sökte hvila och lugn i sin hytt, höll hans
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medresande, en tysk profryttare, honom vaken med
ideliga frågor.

Icke heller Gertrud sof mycket denna natt,
dock icke af yttre orsaker, ty då hon fått en en-
sam hytt, blef hon ej störd af någon orolig granne.
Det var blott hennes egna tankar, som fördref
sömnen från hennes trötta ögon. Hon måste oaf-
låtligt tanka på det oväntade mötet med doktorn,
ty detta återförde genast i hennes minne deras
senaste skilsmässa och alit som var förbundet
därmed.

Hvad han var sig lik, både tili det yttre och
inre, samma kärfva vasen och samma fina om-
tänksamhet. När man värit ensam i främmande
land och fått helt och hållet tanka på och sorja
för sig själf, kändes det ändå bra godt och tryggt,
när en annan öfvertog omsorgen, och det föll sig
alltid helt naturligt för doktorn.

Hvad månne han kände därvid, undrade hon.
Manne han ännu tänkte på henne så så som
fru Lind antydt? Gertrud rodnade ofrivilligt. Ack,
kanske var det bara en missuppfattning af den
kara gamla. Hon ville helst tanka så för att så-
som förut kunna möta doktorn, möta honom sa-
dan han var, som den mest pålitliga vän hon
ägde, ty just nu och allra mest nu kände hon, att
hon behöfde hans stöd och råd för stundande
tunga dagar. Deras skugga förmörkade redan
vägen framför henne. Med fuktiga ögon och vär-
kande hufvud föll Gertrud ändtligen mot morgonen
i en kort slummer.
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Följande morgon uppgick strålande klar. Det
var det vackraste vinterväder man kunde begära,
med klar himmel och ren luft. Doktor Strömmer
gick fram och åter på däck väntande hvarje ögon-
blick att se Gertruds ansikte dyka upp bland öfriga
medpassagerare, som jämte honom vederkvickte
sig med en promenad i det fria. Men den unga
frun syntes alltjämt icke tili. Slutligen blef han
orolig och sände en af städerskorna ned i hytten
för att efterfråga hennes befinnande.

Det var, som han befarat, Gertrud hade sin
svåra migrän och kunde icke få upp hufvudet
från kudden. Budbärerskan blef afsänd för andra
gången med förfrågan, om hon icke ville mottaga
sin finska läkare för att råda bot på sjukdomen.
Några minuter senare stod han själf vid Gertruds
soffa.

„Hvad är det nu för dumheter? Migrän det
var ju en sällsynthet i programmet tili och med
förr i världen", småbrummade han.

Gertrud måste le åt den kända barska dok-
torstonen. Han satte sig ned och tog henne
skarpt i betraktande.

„Jag packade vid öppet fönster i går", be-
kände hon. „Det var så varmt, ser ni, och jag
hade en sadan flygande hast."

„Härligt! Det kunde ju bli en reumatisk at-
tack helt enkelt, och så är ni på väg för att
sköta en sjuk. Hur kan man handia så inkon-
sekvent?"
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„Ack, gräla duktigt på mig!" utbrast Gertrud
med något af sitt gamla ljusa leende. „Det låter
så trefligt och välbekant."

„Nej, jag viii hellre kurera den där huf-
vudvärken. Det finnes lyckligtvis medioin att
tillgå."

„Ja, men mer än alit annat skulle jag tycka
om, att ni riktigt tager er för att bearbeta mitt huf-
vud. Det brukade förr hafva en utmärkt verkan.
Ni var en skicklig massör, doktor, och jag tror
bestämdt inte, att ni legat af er sedän dess?"

„Man kan ju profva på!" Han gnuggade sinä
stora, starka händer, medan Gertrud snabbt drog
ut sinä hårnålar och lät de vackra, blonda vå-
gorna falla likt fånget guld på den mörka res-
dräkten. „Nå doktorn, nu är jag redo!"

„Jag också!" Han nickade kort, den stora
grofva jätten, hvar ansikte såg så lugnt och obe-
rördt ut. Huru kunde då någon ana, att hjärtat
i detta breda bröst klappade, så att det ville sprän-
gas, när hans fingrar vidrörde detta fina, böl-
jande bar.

„Här har det värkt hela natten, och här och
här." Hon förde sinä vackra, fint formade hän-
der öfver pannan, nacken och tinningarna. „Men
ni har goda grepp, doktor, det lindrar redan märk-
bart. ,Cha ar mante', skulle vår professor
säga."

Doktorn svarade ej, han strök blott alit lång-
sammare öfver de utpekade sjukdomshärdarna,
tills Gertruds utvakade ögon ofrivilligt slöto sig.
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„Seså, nu är det tillräckligt", sade han lågt.
,Nu skall ni sofva!"

„Jag sofva!" Hon spärrade upp ögonlocken
med ett fåfängt försök att spjärna emot, men han
tryckte henne fast ned mot kudden och gaf ännu
ett par lätta strykningar öfver tinningarna ned
mot skuldror och armar. Sedän svepte han om-
sorgsfullt filten omkring henne.

„Doktorn, jag sofver redan", hviskade en söm-
nig röst inne i pläden.

„Det har jag ju befallt er. Nu går jag."
Ett ögonblick vände han sig tillbaka i dör-

ren. Där låg hennes bleka ansikte på kudden
med ett uttryck af matt belåtenhet. „Sof tili
hälsa älskade!" ljöd det nastan ohörbart mel-
lan hans hårdt sammanprässade läppar.

Par timmar senare stod Gertrud återställd,
om än litet hufvudyr ännu, på däck vid hans
sida, njutande af den friska vinterluften i fulla
drag.

Man var redan inne i den finska skärgården,
och solen glittrade på frostiga kobbar och en-
staka klippor. Doktorn måste berätta om sin
långtur, som han var mycket belåten med, och
sedän kom han tillbaka tili anledningen tili Gert-
ruds oförmodade hemresa.

Har er far också denna vinter värit klen?"
„Ja, flere gånger. Maja skref tidigare, att

han lidit af en svårartad influensa, som urartat
tili lungkatarr, och det tog väl bort alla krafter
på förhand, innan slaganfallet kom. Det kännes
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så tungt; pappa var så vänlig mot mig i julas,
och jag vet nu, att han verkligen håller af mig,
fast han med sin stela natur ej kan uttrycka det.
Jag är så rädd för att komma hem för sent!"
Hennes röst sjönk tili en hviskning. „Om man
bara kunde påskynda farten."

„Det går mycket fort i dag", sade doktorn
lugnande. „Och redan i kväll kan ni ju vara
framme. Vi få blott några timmars uppehåll,
lagom för att äta middag i den gamla Aura sta-
den, innan vi fortsätta färden."

„Skall ni också tili hufvudstaden, doktor Ström-
mer?"

„Ja, det är min afsikt. Jag tänker ombe-
sörja några affärer och expediera en del saker
för sjukhusets räkning nya utensilier, som gåfva
af vår goda frikostiga fru Lind. Det är bäst att
göra det, medan jag är så här i farten. Det är
alltid svårare för mig att komma lös sedän, när
jag är tillbaka i X."

„Å ja, det kan jag så väl tanka mig. Alla
människor lägga embargo på er tid. Moster Lot-
ten för sin del tycktes kanna sig alldeles öfver-
gifven, då ni var borta, och kaptenskan skref, att
hennes fattiga öfverhopa henne med frågor, när
doktorn kommer hem!"

„Nå ja" han log så smått „jag öfver-
skattar inte den där saknaden "u

„Nej, ty ni vet, att den hos många bara är
förklädd egoism", menade Gertrud. „Men några
verkliga vänner har ni i alla f ali där!"
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„Ja, det vet jag, Gud ske lof", svarade han
varmt. „Får jagnu uppgift på bagage och edra
nycklar, ty vi ha ju att klarera tullfrågan, så fort
vi komma fram."

„Tack! Vet ni doktor, jag är så glad öfver
att ni följer med hela vägen; det viii säga" hon
log en smula „inte därför, att ni så här tager
alla reseomsorger på er lott, förstås, men jag kän-
ner mig så orolig och nervös, och då är det godt
att ha en trofast vän vid sin sida."

Han nickade. En vän ja, det kunde han
alltid vara för henne, och äfven detta var ju som
en reflex af lyekan.

„Nu skola vi dricka kaffe för att sedän vara
färdiga att beundra det vackra inloppet tili sta-
den", sade han och Gertrud gaf sitt bifall där-
till. Han visste alltid precis, hvad hon helst ville
ha och behöfde för stunden. Också bestyret om
effekternas öfverflyttning tili tåget ombesörjde dok-
torn. Så åto de middag tillsammans med några
medresande, som också skulle fortsätta med föl-
jande tåg, och voro sedän i god tid nere vid sta-
tionen.

Då de ändtligen sutto i vagongen, drog Gert-
rud ett djupt andetag af lättnad. „Jag är så glad
att vi hunnit så långt, nu kan man ju på minu-
ten beräkna framkomsten", sade hon i det hon
kontrollerade sitt ur.

„Åh, se Gertrud!" En äldre, korpulent dam
slog henne lätt på axeln. „Reser du hem?"

,Ja, min far är sjuk."



„Högst beklagligt! Nå, det var roligt att
få ressällskap i alla fall. Jag vet ingenting trå-
kigare än att fara alien a på tåget och sitta och
moltiga som en döfstum människa i många tim-
mar. Jag slår mig ned här midtemot dig plat-
sen är väl inte upptagen?"

„Ja nej jag tror knappast det." Gert-
rud kastade en tragikomisk blick bort tili dok-
torn, som stigit upp för att ordna om resgodset
på nylian ofvanför soffan. Han skulle nog inte
göra tant Constance platsen stridig. Doktorn be-
svarade blicken med ett halfhögt Jag går i rök-
kupen härinvid", då han passerade förbi henne. Och
då den frodiga „tant Constance" sjönk ned i sitt
hörn, visste Gertrud, att hon nu för återstoden af
färden var öfverlämnad på nåd och onåd åt sin
pratlystna grannes sällskap. Först då de närmade
sig resans mål och gledo in under skuggan af
Djurgårdens trädgrupper, gaf hon Gertrud fri.
Då kom också doktorn genast tillbaka. „Skall jag
följa er hem?" frågade han.

„Nej, Oskar är säkert nere för att möta mig,
jag telegraferade från Stockholm att jag skulle
komma öfver med dagens båt."

„Åh, nu äro vi ju redan strax framme. Jag
är så ångestfull för hvad jag får höra!" Hon såg
nastan bönfallande upp tili honom och räckte
fram handen, som han grep med ett fast tag.
„Bördan blir ej tyngre, än att er skuldra kan bära
den", sade han vekt.

Hon nickade med tårskymd blick. „Vill ni
13
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inte komma upp i morgon och se huru det står
tili hos oss? Ack, gör det, om ni bara hinner!"
bad hon.

„Naturligtvis skall jag komma!"
„Tusen tack, det kännes alltid så lugnt, då ni

är mig närä. Jag har ju gammal erfarenhet att
lita tili, som ni vet."

Om hon i denna stund bedt honom taga ned
stjärnorna från himmelen, skulle han icke kunnat
vägra med denna mjuka varma hand i sin; det
finnes ögonblick i lifvet, då äfven en betänksam
man inte följer sitt förnuft. Det kände Erik
Strömmer i detta ögonblick,

Tåget stannade. På perrongen myllrade det
af folk, och en smalaxlad ung man, litet snobb
i dräkt och later, men med ett vackert, skägglöst
ansikte, som påminte om Gertruds, banade sig
raskt väg tili dem.

„Nå, där är du ju, välkommen hem, lilla
Gerti!"

„Tack, hur är det med pappa?"
„Sofver för tillfället." Unga herr Oskar tog

med en lugn, beskyddande min Gertruds arm. „Nu
skola vi raska på!"

Reskamraten var tydligen obehöflig från detta
ögonblick.

Nej, det liknade icke Gertrud. Med glädje-
tårar öfver att fadern lefde och att han flere gån-
ger frågat efter henne under dagens lopp, vände
hon sig mot doktorn, som dragit sig några steg
åt sidan. „Kära vän, jag måste ju få presentera
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min bror. Här, Oskar, är min doktor från X., som
jag så mycket taiat om."

„Tjänare, huru står det tili?" De skakade i
hast hand midt i trängseln. „Här kan man inte
stanna Gerti", ljöd åter broderns manande röst.

„Nej, jag viii gärna skynda mig. Parväl
doktor och innerligt tack för alit! Ni kommer ju
ihåg ert löfte?"

Ack, huru skulle han väl kunna glömma det!
Det löftet var ännu som en sista skör tråd mel-
lan henne och honom, ett hopp om återseende,
som han höll fast med nastan smärtfull ifver, ty
sedän sedän skulle de skiljas och det just, då
han tyckte sig kömmit henne närmare än någon-
sin. Stackars sorgsna älskling!

På ett möjligt sammanträffande längre fram
byggde han ej stort. Af hennes yttranden under
resan visste han nämligen, att hon oförtöfvadt
tänkte återvända tili Stockholm för att slutföra sin
kurs. För sommaren hade hon redan fått löfte
om engagemang vid en mycket besökt svensk bad-
ort. Ja, det var möjligt, att hon kanske skulle
få fast fot där borta framdeles och därför så
Lifvet hade ju så många hastiga växlingar, som
kunde skilja dem åt för alltid. Hvem visste det?

Han gick och tänkte därpå den följande da-
gen, då han vandrade ensam och främmande på
de snöhöljda gatorna. Han hade uträttat alla de
angelägenheter, som föranledt resan hit, och
skulle vid denna tid redan befunnit sig på väg
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hem mot X., om icke mötet med Gertrud värit
och hans löfte tili henne.

Emedan han emellertid ej ville störa hennes första
samvaro med de egna, styrde han först efter den
sena middagen sinä steg enligt den adress hon
uppgifvit. Gatan låg rätt långt borta, det var
ett af de moderna, nyuppförda hus, där han aldrig
förr satt sin fot.

Han hittade dock fram och ringde på rätt
dörr uppe i tredje våningen. En helt ung flicka
med lång fläta på ryggen kom emot honom i
tamburen. Det var nog Maja, tänkte han.

„Kunde man få råka fröken Gertrud?"
„Antagligen", hon skulle genast höra åt.
Strax därefter hördes lätta steg bakom ho-

nom. Gertrud kom med en mjuk hvit sjal kastad
öfver axlarna. „Varmt välkommen! Jag fruk-
tade redan, att ni fått bud från X. och rest hem
bus, bas. Hvad jag är glad att ni kunde komma!"
Hon räckte honom handen med en vacker blick.
„Nu skall ni stiga in i min fars rum. Mamma
har gått och lagt sig inne hos små flickorna, och
sköterskan sitter hos pappa i sängkammaren."

Hon öppnade dörren med en inbjudande rö-
relse och gick på hans önskan före honom. Rum-
met var stort och möbleradt med något tunga
mahognymöbel, trefligt och komfortabelt. En brasa
brann i den vackra kaminen och därinvid stodo
några låga hvilstolar.

„Här skall ni sitta, det är den bästa af dem
alla, tycker jag, och det är så kusligt ute i dag,
att en brasa riktigt lifvar upp en."
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Han såg, att det gjorde henne glädje att som
värdinna få mottaga honom. Hon slog sig ned
midt emot honom, medan lågorna kastade sitt
osäkra sken öfver dem båda.

„Hur är det nu med er far?"
„Kanske bättre än jag vågade hoppas, men

likväl är han obeskrifligt svag, och professorn tror
ej, att han går igenom."

Han såg deltagande på henne, och Gertrud
fortsatte. „Genast i natt kände han igen mig;
jag satt uppe hos honom hela tiden, och när han
slog upp ögonen, försökte han smeka min hand.
Han talade också om min egen mor och bekym-
rade sig om min framtid.

Naturligtvis försökte jag lugna honom. På
mig går ju ingen nöd, snarare blir det bekym-
mer för alla de andra. Men han är inte alltid
riktigt redig, och den där oron för mig tyckes
ständigt upptaga hans tankar.

Kanske han tänkte att att de inte förstodo
mig fullt då ni vet ju, hvad jag menar att
det nu kostat på honom, att jag gick tili moster
i min nöd och jnte kunde komma hem. „Lilla
Gerti", säger han ibland och ser så oroligt på mig.
Då jag berättade om min resa och att ni följt
mig hela tiden ända hit, blef han med ens lug-
nare, och så sade han, att han ville se er, att jag
nödvändigt maste låta er komma in tili honom.
Var det inte märkvärdigt?"

„Jag trodde att er far knappast kände mitt
namn?"
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„Hur kan ni tanka det? Ni var ju min första,
bästa vän i X., naturligtvis har jag berättat det
här hemma, Jag har taiat mycket med pappa
under minä besök, och han har alltid värit så in-
tresserad af „min doktor", som de kalla er här i
hemmet. Nu måste jag visst gå och se, om han
är vaken sömnen är så flyktig, mest ligger han
som i en dvala."

Hon gick öfver golfvet, sköt sakta upp dör-
ren tili sjukrummet och smog dit in samt dröjde
där några minuter.

„Sköterskan gick för att hämta litet vinsoppa
åt vår patient", hviskade hon, när hon återvände.
„Han frågade efter er, så att det är nog bäst, att
vi gå dit med detsamma, innan han slumrar in igen."

Doktorn steg genast upp och trädde tyst in i
sängkammaren ända fram tili bädden. Han var
ej ovan vid sjukdom och lidande, men då hans
blick föll på det vissnade ansiktet i nattlampans
svaga sken, tycktes det honom som om vä-
gen för denna matta pilgrim snart skulle vara
ändad.

„Gertrud, är det han?"
Ja, pappa!"

„Godt!" Han famlade med utsträckta händer
efter gästens fingrar, som han stadigt omfattade.
„Tack för att ni kom", flämtade han. „Det var ju
naturligt, att jag önskade se er ni förstår en
far. Blif god emot henne!"

Gertrud stod på andra sidan af sängen och
kunde ej höra de lågt framhviskade orden, men
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hon såg gästen rycka tili, som gripen af häpnad.
Manne fadern åter taiat oredigt som några ghn-
ger tidigare strax efter uppvaknandet. Hon böjde
sig ned öfver honom och sade vänligt. „Detärju
doktor Strömmer, pappa!"

„Ja, ja", han sköt henne en smula otåligt åt
sidan, „jag vet alit! Eugen handlade mycket illa
mot henne, stackars barn", mumlade han, «myc-
ket illa. Hennes mor skulle känt det svårt —en
man får inte förskjuta sin hustru. Det står ju i
vigselformuläret, säg?"

Han grep häftigt om doktorns hand liksom
bedjande om svar. „Hvad Gud har förenat skall
människan icke åtskilja."

„Just det!" den sjuke såg lättad ut. „Eu-
gen "

„Ack, pappa, det är inte Eugen." Gertrud
blef rent af bekymrad. Fadern var ju i full yr-
sel. Hon såg bönfallande bort tili doktorn, som
nu satt sig ned vid bädden helt oförmärkt omslu-
tande patientens handlof. Den sjuke hörde ej
på henne, han blickade oafvändt upp mot jättens
lugna, allvarliga ansikte med en underligt spör-
jande blick. „Ni blir nog en annan make för
min förorättade Gerti", mumlade han, „lofva mig
det! Säg, att ni skall skydda och älska henne i

i nöd och lust?"
„Ända in i döden", svarade doktorn hög-

tidligt.
„Då kan jag somna lugnt." Den döende lu-

tade sig nöjd tillbaka mot sinä kuddar.
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„Jag har inte haft någon ro för det", mum-
lade han. „Jag skall nu snart möta henne, och
en mor frågar ju främst af alit efter sitt barn."
Han slöt ögonen, som o m han redan glömt den
främmandes närvaro, då oron var tagen ifrån ho-
nom. Men Gertrud stod där och stirrade med
vidöppna ögon från den ena tili den andra. Drömde
hon, eller var det den sjuke och läkaren som på
en gång förlorat besinningen.

Doktorn lade sakta ned på täcket den kalla,
tärda hand han hallit i sin och reste sig för att
gå, just då sköterskan trädde in i rummet.

„Han kommer säkert att få en lång, lugn
sömn efter detta", sade han lågt och gick sedän
tyst in i nasta rum.

Då Gertrud senare följde efter honom, stod
han framför kaminen och blickade tankfullt in i
den falnande glöden. Hon trodde knappt, att han
märkt, att hon kom, men när hon stannade bred-
vid honom, vände han sig långsamt mot henne
och sade med tonvikt på hvarje ord: „Det var inte
min mening att någonsin låta er veta det, men
då nu en döende tvingade fram sanningen, så viii
jag blott tillägga, att ni inte skall bekymra er
vidare därom. Jag rår inte för det, och ni inte
heller för resten, men ni kan ju däraf förstå, huru
gärna jag viii tjäna er, om jag kan. Tänk på
det nu, när sorgliga dagar stunda, och ni väl be-
höfver råd och hjälp, ni och er unga bror
ty ni har ju själf kallat mig er vän."
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„Åh, doktor!" Gertrud hade sjunkit ned i
hvilstolen och gömt ansiktet i händerna.

Han kunde se, att hon andades häftigt.
„Stackars lilla Gerti!" Doktorns röst var myc-

ket vek. „Ni viii ju betrakta mig som en gam-
mal vän för lifvet, säg?"

„Ja, mer än så, om ni blott viii?" Hon reste
sig plötsligt och stod framför honom rak och smärt
med en sällsam strålglans i blicken och varm
purpur på de mjuka kinderna.

„Jag vet, att jag aldrig kan få en bättre vän
än ni, eller vinna ett ädlare hjärta. Gud vet, att
jag inte förtjänat detta!"

„Gertrud!" var det enda doktorn kunde säga,
medan han fattade om båda hennes händer, som
om de värit oskattbara dyrbarheter. „Är du blott
riktigt, riktigt säker på att du viii bli min
hustru menar jag? Jag har ju ingenting att
bjuda dig, endast ett anspråkslöst lif tillsammans
med en gammal grofhuggare, som du väl känner

kan du våga det?"
„Ja, jag vågar det med full, oinskränkt tillit",

svarade hon. Så blef drömmen verklighet hans
ensamma hjärtas finaste dröm. Och det blonda
hufvudet hvilade mot jättens breda bröst.

Brasan hade brunnit ned och det enda ljus,
som upplyste rummet, var skenet från gatlyktan.
Då öppnade Oskar dörren och frågade: „Ar du
där Gerti, hvarför i ali världen har du icke tändt
lampan?"

„Därför att jag inte alls saknat den", ljöd det
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snabba svaret. Men da systern vid doktorns sida
trädde fram, blef den unga herrn stående i hapen
undran. „Hvad hvad viii detta säga, Gerti?"
stammade han.

„Tag hans hand, Erik! Ack, min stora, kara
lilla bror Oskar, du och han, ni måste blifva goda,
trofasta bröder, ty jag skall gifta mig med dok-
tor Strömmer, förstår du. Pappa önskar det, han
har själf skänkt bort mig åt "

,Pappa? Nu pratar du, Gerti!"
„Nej, fråga Erik, det är rena sanningen. Gra-

tulera mig, min älskade gosse!" Gertrud tryckte
hjärtligt sinä läppar mot hans skägglösa kind.

„Nå, om det verkligen är allvar, så", sade
Oskar resigneradt och räckte doktorn handen, „min
välsignelse har du!"

„Tack, och nu skola vi gå in i matsalen och
höra, hvad barnen säga om den stora nyheten."

I det stora rummet brann taklampan klart
öfver bordet midt på golfvet och däromkring sutto
två flickor om tio h tolf år med blonda flätor, en
mindre gosse och den halfvuxna unga damen, som
först mottagit doktorn och som nu genast steg upp
en smula värdigt, tydligen med pretention på att
blifva behörigen presenterad.

„Maja, vet du hvad", Gertrud gick fram och
slog sin arm om henne, „ni har haft en svår tid
allesammans och stackars mamma med. Hon sade
just i går, att hon var alldeles slut och inte visste,
hvad hon skulle taga sig tili, om pappa måste gå
ifrån oss. Men här hämtar jag någon, som viii

202



203

blifva vårt trofasta stöd. Maja, och ni andra
kara småttingar kom och hälsa på den, som skall
blifva Gertis man!"

Den värdiga unga damen såg ett ögonblick
litet stel och besvärad ut, men sedän kastade hon
sig plötsligt om Gertruds hals och räckte på
samma gång med blygt behag sin hand åt den
stora, främmande mannen, som log så mildt un-
der de buskiga ögonbrynen.

Snart satt han midt ibland dem och barnen
skockade sig helt närä omkring honom. Hans
lugn gjorde dem genast förtroliga. Men Gertrud
såg med fuktiga ögon på honom. „Ser du Erik,
huru stora anspråk jag genast från början ställer
på dig", sade hon. „Pappa bad dig vara god mot
mig, men jag ber dig tag vård om oss alla!"

„Gud vet, att jag viii det." Doktorns röst
ljöd ovanligt klar, och blicken gled med ett vac-
kert, beskyddande uttryck från det ena unga an-
siktet tili det andra i den lilla syskonringen tills
den stannade hos det, som för honom var det ljuf-
vaste i världen. „Månne någon annan än den,
som stått så fattig som jag, kan förstå, huru det
skall kannas att med ens blifva så rik?"

„Åh, Erik!" Hvad det klingade skönt atthöra
sitt namn som han nastan höll på att glömma

från dessa kara läppar. Med en sällhet utan
namn drog han Gertrud närmare sig. „Jag måste
lämna er nu", sade han, „men jag kommer igen
i morgon. Jag reser inte tillbaka tili X. nu ge-
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nast. De måste reda sig utan mig några da-
gar än."

„Ack, hvad moster Lotten skall bli belåten",
sade Gertrud leende.

„Och fru Lind! Jag skall skrifva tili henne
redan i k väli."

„Gör det! Och när vi båda härnäst rakas
hos henne, får hon lof att bikta för dig, hvad hon
förtrodde mig en gång."

„Lång tid förflyter ej tili dess, så mycket
kan jag å min sida att säga dig", svarade han
leende. „God natt, min älskade!"

„Mitt bref blir inte långt", skref doktorn se-
nare tili sin gamla vän, „våra djupaste känslor
finna säilän ord jag ville blott säga, att jag
nu fått en gåfva, för hvilken jag aldrig kan tacka
nog, och nu sjunger lyckans fågel sin underfulla
sång vid mitt hjärta."


