
A/td (fX^onta^nSan
aa-mttnqen

Q%e/c>tn(y^ozs
<§ (S:o





AINA

VID AFTONLAMFAN
NITTONDE DELEN





VIDAFTONLAMPAN
SKIZZER OCH NOVELLER

AF

AINA

NITTONDE DELEN

HELSINGFORS 1911
SÖDERSTRÖM & C:o FÖRLAGSAKTIEBOLAG



HELSINGFORS 1911
AKTIEB. F. TILGMANNS
BOK- o. STENTRYCKERI



BESEQRAD.

I.

Domprostegården låg uppe på höjden ett stycke
från stadens yttersta hus. Gulmålad och belägen
midt inne i den stora, präktiga trädgården, som
omgafs af ett vackert staket med målade grindar,
tedde den sig särdeles prydlig.

Nätt och smakfullt var alit här uppe, ända från
den klippta gräsmattan och de finkrusade sand-
gångarna, tili de blanka fönsterrutorna med sinä
vackra spetsgardiner. Blommor prunkade som-
maren lång på rabatterna, och inne i köksträd-
gården stodo morötter och kålhufvuden i rader
som soldater. Icke ett ogräs fick skjuta upp mellan
dem. Domprosten var också en ordningens man
alltigenom pedantisk tili och med, sade folk
men i församlingen och bland sinä ämbetsbröder
var han högt värderad.

Hans företrädare i tjänsten hade värit gammal
och något slapp, så det var också mycket som
behöfde ordnas och rättas, när domprosten Selling
blef kallad tili denna befattning. Han var nog
rätta mamien på platsen, hette det allmänt, en
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man i sinä bästa år: kraftfull, nitisk och djupt
allvarlig.

Ja, det var särskildt detta allvar, som präglade
hela hans personlighet. Redan som ung student
vändes hans håg helt och hållet från världen.
Hans öfvertygelse hade sedän stadigt motstått
alla växlingar, och som nyblifven präst hade hans
brinnande trosnit gjort honom bemärkt och kring
hans predikstol samlat talrika åhörareskaror.
Grundliga studier och stor naturlig begåfning
gjorde honom äfven tili en framstående teolog
och drogo hans förmäns blickar tili den unga
mamien, så att hans framgång äfven i yttre
afseende snart var säkerställd.

En domprost af Sellings ålder hade icke före-
kommit i stiftets annaler, men han var som nämndt
fullt vuxen sin ställning och det ansvar den ålade
honom. Hans hustru hade dött för flera år till-
baka, då enda dottern, Lilly, blott var ett litet
barn, och sedän dess hade domprostens syster,
fröken Edla Seiling, förestått hans hem och värit
värdinna i huset, ett gästfritt hus, där alla voro
välkomna, men framför alit de, som i religiöst
hänseende stodo värdfolket närä.

Ty äfven fröken Edla var allvarligt sinnad och
betydligt mera ensidig än hennes broder, men
hennes varma filantropi cch praktiska duglighet
gjorde äfven henne högt värderad, också af mera
utomstående, som visste sig vara tämligen strängt
bedömda af denna respektabla, äldre dam.

Fröken Seiling dolde nämligen aldrig sinä
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åsikter, hennes samvete fordrade ofta en fruktans-
värd uppriktighet af henne, och hon skulle ansett
det som en feg försummelse af Guds sak, om hon
icke ständigt värit redo att efter bästa förmåga
sikta agnarna från hvetet. Det låg väl någon
gnista af andligt högmod däri, men i det hela
var Edla Sellings andliga ståndpunkt ovanligt
klar. Det hårda hos henne låg ock snarare i hennes
natur; hon fordrade mycket både af sig själf och
af andra.

Människor, som känt de båda syskonen från
ungdomsåren, försäkrade, att det egentligen var
systern, som fått den manliga karaktären på sin
lott, medan brodern, trots sinä höga och nastan
stränga moraliska begrepp, var betydligt vekare
och i trängande fall skrupulöst ängslig, om det
gällde att fälla en förkastelsedom.

Denna vekhet kunde dock ej spåras i hans ideellt
vackra drag, där endast djupt allvar skönjdes i de
mörka ögonen och i den slutna munnens fina linjer.

Fröken Selling var utomordentligt stolt öfver
sin ende broder. Han var om ock för henne
omedvetet hennes hjärtas afgud, den som hon
ställde högt öfver alla andra, och aldrig hade hon
ogillat honom, utom i ett enda afseende i valet
af hustru. Att den dyre Theodor kunnat vända
sin håg tili en sadan obetydlig flickunge som Eva
Höök, den lilla yrhättan, som flög in i familjen
Sellings lugna, välordnade förhållanden som en
vilsen fågelunge från en främmande värld det
hade hon omöjligt kunnat fatta.
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Lilla Eva var ju mycket snäll, men i yttersta
grad opraktisk, nastan plågad af husliga bestyr.
Därför koni fröken Edla alltid tili hjälp, tog hand
om både hem och hushåll, styrde och ställde efter
bästa förstånd och onekligen väl. Efter Lillys
födelse blef modern också klen, och under de
följande åren drog hon sig nastan helt och hållet
tillbaka. Theodor var därunder alldeles ovanligt
fördragsam med hustruns pjunk och klemade
med henne som med ett bortskämdt barn. Så
förblef han ock tili det sista, vårdande, stödande
och öm. Och hans sorg vid dödsfallet var så ädel,
så upphöjd och så undergifven.

Den stackars, kara Eva hade verkligen värit
honom oändligt dyrbar, och hennes minne var
honom så heligt, att han aldrig ville söka ny
sällhet i ett andra äktenskap.

I fråga om hemmets vård behöfde han ju
icke heller hysa oro, då systern så väl visste, huru
alit borde ordnas, och hvad hans lilla dotter
angick, kunde Theodor tryggt öfverlämna barnet
åt henne.

Faster Edla erkände i största hemlighet för
sig själf, att hon hellre skulle sett, att Lilly icke
värit en så fullständig kopia af sin aflidna mor,
men hon var ju i alla fall också Theodors barn
och intog därför sin egen plats i fröken Sellings
ordentligt indelade hjärtekammare. Med outtrött-
lig ömhet vårdade hon den lilla under hennes
barndom och hon kunde ej allteftersom flickan
växte upp afhålla sig från att på henne öfver-
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flytta något af sin beundran för brodern. Barnet
återgäldade också fastern med en stor del af det
varma hjärta hon ärft af sin mor, men främst
af alla omfattade hon dock fadern.

Den innerligaste kärlek förenade dessa två, och
denna kärlek mångdubblades efter moderns bort-
gång. Fadern försökte på alit sätt ersättä den
förlust flickan så tidigt fått vidkännas. Och med
en dold förnimmelse af att faster Edla tili
följd af deras naturers olikhet aldrig fullt kunde
blifva Lilly i mors ställe, låg där i hans ömhet
någonting känsligt vekt, som lät barnet med
hela sitt förtroende sluta sig fast tili honom.

Att se den allvarsamme mannen tala med
henne, sätta sig in i hennes barnatankar och leka
hennes lekar, var någonting rörande, något som
de, som stodo utanför deras trånga hemkrets,
aldrig kunde ana, de, som i den högväxte, något
stela domprosten Selling blott sågo den stränga
prästen och den fordrande läraren.

Honom kände Lilly emellertid ej, och då han
trädde in i barnkammaren, eller hon själf på lätta
fötter ilade in i den tysta studerkammaren, som
föreföll alla besökande snarlik ett kapell, var
hon absolut öfvertygad om hans intresse för
hennes muntra upptåg och fordrade hans fulla
uppmärksamhet, om han sedän diskuterade en
dogmatisk fråga eller fördjupat sig i en teologisk
afhandling.

Aldrig fruktade hon att afbryta honom eller
att utgöra ett hinder i hans allvarliga arbete;
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för henne var hän hvarken filosof, teolog eller
prelat, utan rätt och slätt pappa Theodor, som
alltid måste hafva tid för sin lilla flicka och hvad
som angick henne.

Det var också fadern, som blef Lillys första
lärare, och stående vid hans knän inhämtade
hon alfabetets mysterium, likasom ock hans hand
förde hennes fingrar på skrifbokens blad.

Huru oändligt gärna skulle hän icke fortsatt
denna kära sysselsättning, velat leda och lära sin
älskling in på vetandets vida bana, men såväl
af egen uppfattning som af syster Edlas råd
förstod hän, att hennes uppfostran sålunda skulle
blifva alltför ensidig och ej heller gifva henne allt
hvad hon hade behof af. Isynnerhet kände hän,
att hän icke kunde förvägra det ensamma barnet
kamratlifvet, ehuru hän dock tillika fruktade
allt främmande inflytande öfver den unga, för
alla nya intryck mottagliga själen.

11.

Stadens flickskola hade en utmärkt förestånda-
rinna och ett godt anseende i öfrigt, och Lilly blef
snart en af de mest omtyckta eleverna. Icke för
att hon var så öfvermåttan flitig, men hon hade
ett godt hufvud och snabb uppfattning, och
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hennes glada ansikte och mjuka väsen var oemot-
ståndligt. Hvarken lärare eller elever kunde
undandraga sig inflytandet däraf. Det var sol-
glitter innerst i dessa Stora, blå ögon med de långa,
svarta ögonfransarna, i det rika, mörka håret,
som i naturliga vågor böljade öfver den rena,
hvita pannan och kring den friska, röda munnen
med de glänsande, hvita tänderna.

Hon kunde inte vara allvarsam om hon aldrig
så gärna ville, och den sprudlande lifslusten åter-
speglade sin strålglans på allt, som hon kom i
beröring med. Huru tyst skulle det icke värit i
domprostegården utan denna glädtighet, som
Lilly alltid förde med sig, där hon småsjungande
gick sin väg fram, glad åt lifvet och leende mot
alla hon mötte. Nog beklagade sig faster Edla
mången gång öfver att alla Lillys fristunder runno
bort i lek och glam. I hennes ungdom s»atto
flickorna vackert hemma vid sin sömnad, men
Lilly barnet kunde knappt handtera en nål, och
afslitna band och urfallna knappar fick faster
alltid taga hand om.

Lilly var en sommarfågel hennes födelsedag
inföll också själfva midsommardagen en brokig
fjäril, som tyckte om att fritt fladdra i solskenet
utan omsorg och bekymmer om annat än att
njuta ögonblickets lycka i fulla drag. Hvarje
gång fröken Selling kom fram med någon invänd-
ning, afvisade domprosten henne alltid med några
vänliga ursäkter. Lilly var ju ett sådant barn
ännu, det var godt, att hon kunde glädjas på
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ett oskyldigt sätt; tids nog kom lifvets allvar tili
henne som tili alla andra.

Faster Edla teg. Hon tyckte inte om att banna
barnet, som tog hvarje förebråelse så rörande
vackert och som midt under en liten moralpredi-
kan kunde slå armarna om hennes hals och tala
om hur rysligt, rysligt mycket hon höll af henne.
Men innerst var hon ändå icke riktigt belåten.

Det hade nog värit Theodors sak som far att
söka inverka på flickan en smula och vända
hennes öfverdådiga glädtighet i allvar. För öfrigt
anstod det hvarken domprosten själf eller hans
hus att det inte fanns mera tukt i hans barna-
uppfostran, hän som ändå fordrade så mycket
af församlingen i gemen.

Det drog ju som ett yrväder in i hemmet, när
Lilly kom från skolan med en kamrat eller två.
Det var minsann icke de sippa små flickbjudningar
hon mindes från sin tid, då man lekte i dock-
skåpen, gömde ringen eller spelade skrapnos på
brända mandlar.

Nu hittade de på tusen upptåg, och alltid var
Lilly själen i dem, men domprosten log så godt,
då hän hörde det muntra stojet och sade, att
det fägnade honom, att hans lilla flicka hittade
på att roa sig i deras tysta hem.

Hän var verkligen litet för slapp med Lilly,
den dyre Theodor, och hon var rädd att . . .

Menr hvad hon fruktade formade sig aldrig tili
ord, icke ens i hennes tankar.

Det stred också mot hennes stränga principer
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att låta Lilly hevistä barnbaler, men när hon
med tårfyllda ögon berättade för fadern, att faster
inte ville låta henne gå, fast hon så förskräckligt
gärna ville, kunde domprosten icke motstå de
bedjande blickarna och den skälfvande, röda
munnen.

Men någon dans i hans hus kom nog aldrig
i fråga, och det förstod Lilly af sig själf hela
staden skulle ju råkat i uppror öfver en sådan
händelse. Faster Edla måste ersätta denna brist
med dubbelt så många kakor och goda saker och
rån på kamratbjudningarna.

Att svärma omkring i den vackra trädgården
bland knoppande häckar och brokiga tulpaner
och tugga russin och mandel i syrenbersån eller
äta sig öfvermätt af läckra vinbär från dignande
buskar hade också ett värde, som man förstod
att uppskatta. Alla voro också gärna ute i det
fria och därigenom litet längre från kontrollen
af fröken Sellings pröfvande blickar.

Flickorna hade en betydlig respekt för henne
och äfven för värden i huset. Hän var visserligen
alltid vänlig mot dem och hade ett välvilligt ord
för enhvar, men den höga gestalten med de all-
varliga dragen och den värdiga hållningen impo-
nerade ofrivilligt. Man var aldrig fri och ogenerad
i hans närvaro, och det förblef en gåta för Lillys
kamrater, att hon icke hyste både fruktan och
respekt för en så vördnadsbjudande fader.

Ack, hvad hon log åt dem, då de talade därom.
Pappa var jupappa! Hon visste ju så väl, hvilken
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vek eftergifvenhet hän alltid visat för henne
under den styfva värdighet, som för alla andra
föreföll så utmärkande för hela hans personlighet.
Huru outtröttligt hän deltagit i hennes barndoms-
nöjen, svärmat med henne i sagornas värld och
sjungit henne tili sömns om kvällarna med denna
härliga baryton, som hela staden beundrade, då
hän mässade på högtidsdagarna.

Ja, sagoläsningen, det var också något, som
stötte på motsägelse från fröken Sellings sida.
Hon kunde därvidlag inte alls förstå sin bror.
Att fylla den lifliga flickans eljes också lätt
nog hänförda fantasi med bilder och äfventyr,
som icke alls hade något fäste i verkligheten,
det tjänade ju tili ingenting annat än att led a
tankarna in i en virrig inbillningsvärld, därifrån
hon fick svårt att hitta ut igen.

Yackra berättelser om snälla flickor och gossar,
som lyda sinä föräldrar, kunna sinä läxor och
alltid gå ordentligt på pliktens snörräta väg, eller
om obeskedliga barn, som få smaka olydnadens
väl förtjänta straff sådana böcker hade hennes
mor lagt i händerna på sin dotter, och det låg
både förnuft och logik däri.

Men så tänkte icke Theodor. Hän bara log på
sitt sätt, sådär att man alltid stod svarslös, me-
nade systern.

Ack, fadern kände ju så väl sin lilla vildfågel och
visste, att alla dessa moraliska berättelser för
denna själ skulle förefallit som stenar i stället
för bröd, visste, att hon måste mättas med någon-
ting annat och rikare, och så gaf hän, gaf med
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fulla händer åt sitt hjärtas älskling hvad hon
kräfde. Kanske tänkte hän därvid med en dold
känsla af ånger på barnets moder, den vackra
blomman, som vissnat så tidigt.

Månne hän alltid fullt förstått hennes kraf på
lycka, månne hän kunnat tillfredsställa det?
Hän hade ju älskat henne af hela sitt hjärta,
men de voro i grunden så olika och hade fått en
så i allo olika uppfostran. Eva var dessutom
ännu så ung, då hän mötte henne, och mycket
vek, då däremot hän själf redan hade starkt
utpräglade åsikter och en absolut öfvertygelse
att de voro riktiga och icke tålde någon afprut-
ning.

Hon böjde sig för dem, men när hän gick till-
baka i minnet och noga granskade hvarje drag
af deras samlif, såg hän allt tydligare, ju längre
tiden skred framåt och afståndet skärpte blicken,
att Eväs väsen helt småningom undergick en
total förvandling. Hon hade väl städse sitt ljufva
leende för honom, men där kom någonting däm-
padt öfver den glädtighet som en gång så oemot-
ståndligt fängslat honom just för dess motsats
tili hans eget medfödda allvar.

Hän trodde äfven efter noggrant öfvervägande,
att syster Edlas långvariga besök i hemmet icke
alltid verkat välgörande. Hon tog visserligen,
så fort hon trädde öfver tröskeln, alla husliga
omsorger från Eväs svaga skuldror, och aldrig
var det något i olag mellan de två. Men när
hän nu tänkte efter, erinrade hän sig tydligt,
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huru tyst Eva alltid blef, då fröken Selling instal-
lerade sig i domprostegården, och huru hon helt
stilla drog sig tillbaka för att i alit lämna Edla
fria händer.

System var ju också en så klok och dugande
personlighet, det kunde aldrig nog påpekas, men
senare hade han af egen erfarenhet lärt, att hon
äfven var en makt att räkna med. Det låg också
något docerande i hennes sätt och uttalanden
som verkade tröttande.

Kanske kändes det mången gång tungt att
träda tillbaka för en starkare, mera härsklysten
natur. Eva talade aldrig därom, men efteråt
mindes han, att han mången gång varsnat ett
plågadt, trött drag kring hennes känsliga mun.

Han hade icke tänkt på det så noga den tiden,
kanske skyllt det på kroppslig svaghet. Men nu
kände han med aggande kval, att han, då han
alltid bedt Edla stanna, kanske i välmening helt
ovarsamt klippt sin vackra fågels vingar och
gjort buren alltför trång för henne.

Aldrig hade hon med ett ord förrådt denna
möjlighet, men han kunde ej frigöra sig från
förebråelser. Och när Eva var borta för alltid,
när han var urståndsatt att godtgöra, hvad
han ovetande felat, ville han åtminstone er-
sättä dottern, hvad han omedvetet beröfvat
modern.

Därför och blott därför skulle Lilly få vara
fri. Inga tryckande band skulle binda henne,
fritt skulle hon få utveckla sinä anlag, utan
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tvång lefva och drömma som hennes natur ford-
rade, alit under kärlekens milda hägn.

Det föll honom dock aldrig in att för systern
utlägga orsaken tili den uppfostringsplan han
följde, ej heller föreskref hanhenne, huru hon
borde förhålla sig i fråga om Lilly, men han visste,
att hon äfven utan ord respekterade hans önsk-
ningar. Bror Theodor var ju alit för fröken
Selling, hon ville visst aldrig göra honom emot,
och Lilly barnet hans hjärtas skatt ägde
redan för hans skull hennes innerligaste kärlek.

111.

Då domprosten Selling blef änkling, var det
ingen ända på de förslag tili ett nytt gifte, som
stadens värda matronor framställde. Han var
ju ännu så ung, knappt fyllda trettio år, så att
det föreföll alldeles själfklart, att han skulle väljä
sig hustru för andra gången och det helst bland
stadens egna döttrar, ty här fanns ju både ung-
dom och fägring att tillgå, för att ej nämna
andra timliga förmåner.

Också fröken Selling fann ingenting att invända
mot ett nytt äktenskap, blott den kara brodern
kunde finna någon sig värdig maka. I så fall
var hon alltid villig att träda tillbaka och lämna
sin plats i huset åt en annan.

2



18

Men då åren gingo, och Theodor icke visade
minsta böjelse för saken, trots de ganska kraftiga
påstötar han från alla håll mottog, växte fröken
Edla alltmer fast vid hemmet i domprostegården
och afvisade sedermera med mycken bestämd-
het hvarje anspelning på införandet af en ny vär-
dinna i huset.

Sådana förekommo numera också högst säilän.
Man vande sig vid tanken, att domprosten icke
skulle knyta nya band, och nekas kunde icke,
att hans syster på ett högst förträffligt sätt fyllde
alla en husmoders plikter i broderns hem. Och
det var icke blott de husliga dygderna det angick,
nej, hon förstod också i öfrigt alldeles utmärkt,
hvad som ålåg värdinnan i ett sådant hem.

Ingen människa kunde hafva någonting att
anmärka mot hennes middagar; maten var utsökt
god och gästfriheten obegränsad. Hvarje besö-
kande blef mottagen och bemött på det artigaste,
mest älskvärda sätt. Vidare stod hon i spetsen
för de flesta välgörenhetsföretag på orten och var
ordförande i flere af dem, såsom i fruntimmers-
föreningen, missionsföreningen etc. Symöten höl-
los regelbundet i domprostegården under hennes
presidium, och ingen kunde ställa det så ange-
nämt för deltagarinnorna som hon.

Sant var väl ock, att den rymliga våningen
med de många ljusa rummen erbjöd flera för-
delar än andra hem i staden, men det var dock i
främsta rummet värdinnans förtjänst, att det
hela var så väl ordnadt. Redan kaffebordet med
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sitt fina duktyg, silfret och de äkta kopparna,
och prydt af doftande blommor, gjorde ett högst
behagligt intryck, för att icke tala om de aptitliga
kakorna och de läckra småbröden, för hvilka
fröken Edla åtnjöt ett rättvist anseende.

Därtill kom att domprosten själf säilän under-
lät att åtminstone på någon timme infinna sig i
de församlades krets, som han ofta uppbyggde
med en kort bibelutläggning. Ingen ville därför
gärna blifva borta från dessa möten, hvarifrån
man alltid hemförde idel goda och angenäma
intryck.

Det fanns visserligen en och annan, som tyckte,
att fröken Selling var alltför dominerande och
bestyrsam, och att hon ogärna fann sinä förslag
motsagda, men då hon hade både tid och medel
tili sitt förfogande, sågo de flesta med nöje, att
hon behärskade situationen och sålunda befriade
dem från många i längden besvärliga bördor.

Det var ju i det hela mest bekvämt på detta
sätt, och ingen ville stöta sig med domprostens.

Af denna orsak undveko också de mest krist-
ligt sinnade att åtminstone högt anställa några
jämförelser mellan domprostens lära och fröken
Edlas åsikter å ena sidan och å den andra deras
eftergifvenhet i fråga om Lilly. Kanske också att
flickans egen naturliga älskvärdhet afväpnade
klandret, men egendomligt syntes det dem, att
ett barn från ett sådant hem utvecklade sig
såsom Lilly Selling.

Huru älskligt var det ej i hennes barndom
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att höra fastern bedja aftonbönen med den lilla
och att se henne i kyrkan under gudstjänsterna
med de oskuldsfulla ögonen följa raderna på
psalmbokens blad.

Numera satt Lilly säilän vid faster Edlas sida
i domprostebänken, och om hon än under guds-
tjänsten stannade hemma, deltog hon både
tidigare och senare af hjärtans lust i de ungas
idrottsnöjen, utan att något förbud från hemmets
sida ifrågakom.

Ack, de visste icke dessa, som sände stumt
anklagande frågor tili den allvarlige predikanten,
huru detta spörsmål låg och glödde inom honom,
alltmera brännande med hvarje år som gick.

Huru ljuft var det icke för honom att tanka
tillbaka på det förflutna och minnas den lilla
älsklingen på hans knä, andlöst lyssnande tili
berättelserna ur den heliga historien, som han så
gärna förtäljde. Då hade han tydligt känt, att
»evangelium är en barnalära», ett budskap just
tili de små, hvilka världens visdom ännu icke
förbländat.

Han hade tyckt, att det var så lätt att leda
sitt barn tili himlen, denna lilla rena själ, som
reflexionslöst tog emot och trodde. Hvad han
var nöjd vid den tanken, den gaf honom styrka
i de många strider lifvet hvarje dag erbjuder en
kristen, som viii lefva i enlighet med sin öfver-
tygelse och som ställer de största fordringar i
detta afseende både på sig själf och sin nasta.

Men allteftersom Lilly växte upp, förändrades
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detta förhållande gradvis. Skoltimmarna hindrade
deltagandet i morgonandakten i hemmet, och om
söndagarna bad hon så bevekligt faster Edla att
»få ligga riktigt länge», så att hon ej mer hann
blifva färdig att följa med tili gudstjänsten.

Fadern vidhöll visserligen, att de skulle läsa
dagens text tillsammans, men tili sin förödmju-
kelse måste han medgifva, att icke ens detta
beslut alltid kom tili utförande.

Stundom blef han själf uppehållen af något
ämbetsgöromål, eller hade Lilly redan ilat bort
tili de väntande kamraterna, när han gick att
söka henne. Då han tänkte på hennes lifliga
sinne, förstod han också väl, att söndagen i hem-
met icke kunde tillfredsställa henne.

Faster Edla var ju upptagen hela dagen af
söndagsskolan, för- och eftermiddagsgudstjänsten
samt tili sist på aftonen af bibelsamtalen i dom-
prostens rum, där några närä vänner och lik-
tänkande regelbundet samlades »kring ordet».

Hvad honom själf beträffade, hade han denna
dag minst af alla någon tid öfrig för hjärtebarnet.

Så måste Lilly få gå dit hågen drog. En guds-
dyrkan af tvång hade ju intet värde hvarken för
Honom den ägnades eller för den, som utöfvade
en sadan tjänst, och så stannade han inför det
sällsamma problemet människonaturens mot-
stånd mot det gudomliga stannade för att
sorgset begrunda den sanningen, att huru troget
och kärleksfullt man än i ett barnasinne sökt
lägga grunden för evighetslifvet, detta sinne
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dock, trots alla bemödanden, antingen helt eller
delvis rycker sig lös.

Men när han så tänkte på sitt barn och pejlade
djupet af hennes unga hjärta, detta hjärta, som
hittills alltid stått öppet för honom, då visste
han, att han aldrig skulle kunna misströsta om
henne, ty om ock Lilly icke för närvarande er-
for någon medveten dragning tili religionen,
var det likväl icke med uppsåt hon undandrog
sig dess inflytande.

Hans lilla kara flicka, som han så outsägligt
älskade Gud allena kände huru högt. Han
visste ock, huru han kämpät för att detta barn
icke måtte blifva hans hjärtas afgud, ett hinder
mellan honom och hans Gud.

Ack, huru innerligt önskade han icke att kunna
göra henne lycklig, men lyckan, den sanna lyc-
kan stod ju blott att vinnas i Kristi gemenskap.
Så ville han då på starka bönearmar bära sin
älskling inför Guds tron och där nedlägga hennes
väl och ve.

Ett sådant »bönebarn», hos hvilket ock det
eviga lifvets sådd tidigt nedlagts, kan väl af
världen förvillas, men måste dock alltid, om ock
genom många svårigheter, finna den rätta vägen
åter. Detta var domprostens fasta tro och hans
tröst i tviflets stunder, dem icke ens den mest
segervissa troshjälte kan undgå.
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IV.

Lilly var sexton år och skulle sluta skolan följande
vår. Hon hade utvecklat sig tidigt, var lång för
sin ålder, smärt och smidig och förde sig väl.

Fadern kunde ej låta bli att med hemlig för-
tjusning följa denna ungdomliga gestalt. Hvad
hon i mycket påminde om hans hädangångna Eva.
Det var som om hon i sin dotter velat lämna
honom ett lefvande minne af sig själf. Ja, hon
var modern lik både tili kropp och själ.

Fröken Selling önskade nu mer än någonsin,
att det icke värit så, att det funnits mera af deras
släkts drag hos Lilly. Det hade ju alltid gått så
regelrätt tili inom deras familj, aldrig en enda
afvikelse från den utstakade vägen, ett enda
brott mot pliktens bud. Sådana undersåtar hade
en härskare lätt att styra. Men Lilly var af annat
skrot och korn, det märktes mer och mer, ju
äldre hon blef.

Hon var visserligen aldrig, ej ens som barn,
hvad man kunde kalla uppstudsig, men när hon
på allvar ville någonting, dref hon det alltid
igenom, antingen med lek och smek eller genom
en stum undergifvenhet, som så underbart bevekte
både far och faster, att de utan böner medgåfvo
alit, hvad hon önskade, ja, oftast mera än hvad
hon väntat.

Det var ju aldrig någonting ondt Lilly ville,
menade de.
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När hon blef fullvuxen, skulle faster Edla,
som sagdt, gärna sett att Lilly icke så fullkomligt
värit sin döda moders afbild. Det föreföll henne
numera ofta som skulle den unga flickan stått
där nastan en smula främmande gentemot henne
själf; som om Lilly omärkligt men säkert glidit
från hennes inflytande, utan att hon skulle kunnat
uppgifva, när detta skett.

Manne »den dyre Theodor» också erfarit någon-
ting liknande, undrade hon. Hon visste det ej,
ty det som brodern icke ville afhandla med henne,
det kunde hon omöjligt förmå honom att inlåta
sig på, huru diplomatiskt hon än tyckte sig gå
tili väga.

I fråga om hem och hushåll hade hon alltid
fria händer, därvidlag gjorde Theodor nastan
aldrig sin vilja gällande utan fann sig villigt i
hennes anordningar, men hvad Lilly beträffade,
såg han ogärna hennes ingrepp i flickans upp-
fostran.

Det var som om fadern likasom ängsligt velat
omgärda henne med ett fast hägn mot ali främ-
mande inblandning, och den minsta anmärkning
hade han tydligen svårt att fördraga, kanske
mest därför, att det verkligen fanns skäl tili
klander.

Lilly var ej som vuxen sadan han tänkt sig
henne; å andra sidan visste han icke heller, om
han velat se henne annorlunda, ty då skulle hon
ej värit så sann och uppriktig som nu utan i vissa
fali förkonstlad.
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En omutlig ärlighet och öppenhet utmärkte den
unga flickans hela väsen, och på denna grund
kunde man ju alltid bygga vidare, tänkte hän,
bygga på det verk, som var hans eget lifs uppgift

själarnas daning för evigheten.
Han stod och tänkte på alit detta en söndags-

morgon på vårvintern. Kvällen förut hade Lilly
kömmit hem och berättat, att hela klassen gjort
upp om ett skidparti den följande dagen. Man
skulle starta redan klockan sex vid skolgården
och sedän skida ut tili Österby, där man i de
stora gårdarna alltid kunde räkna på att få kaffe
och frukost, medan man rastade för återfärden.

Du vet, att jag icke tycker om lustfärder
på söndagen hade domprosten svarat.

Ja, men pappa invände Lilly då skulle
vi aldrig kunna skida, ty om hvardagarna hinner
man omöjligt före skoltiden annat än en kort
tur, och då blir man vanligen så trött, att man
inte alls är hågad att taga itu med läxläsningen.

Söndagen är Guds dag sade fadern all-
varsamt. Börjar man den med lek, huru finner
man då tid att bereda sig tili sabbatsfirandet.

Inser du icke, att det är alldeles emot din
fars principer inföll nu fröken Edla. Han
blir klandrad, om hans barn icke helgar hvilo-
dagen.

Domprosten gaf sin syster en blick, som ver-
kade afkylande på hennes ifver. Kunde ni icke
skida efter middagen, min flicka lilla sade
han och lade ömt sin arm kring Lillys skuldror.
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Nej, pappa ljöd svaret. Solen verkar
ju så starkt dessa långa vårdagar, att morgonen
är den enda lämpliga tiden, men om det är din
uttryckliga önskan, stannar jag nog hemma.

Hon sade detta helt mjukt utan en skymt af
trots.

Ni komma väl tillbaka, förrän högmässan
begynner undrade han, och rösten röjde en
smula tvekan.

Å ja, helt visst före tio äro vi nog till-
baka.

Då inser jag icke . . .

Ja men Theodor, betänk
Hvad då syster? Att »morgonstund har

guld i mund» det lärde oss redan gamla farfar
i tiden, som du väl minns? En vårmorgon i skogen
är också verkligen någonting härligt, och är det
därtill sabbat, så må väl naturens stora tempel
stämma en ung själ tili andakt.

Hans vackra, något svärmiska blick mötte
Lillys och sväfvade sedän långt bort öfver den
snöklädda världen där utanför, som glänste i ett
klart månskens silfverstrålande prakt. Lilly hade
lagt sitt hufvud mot hans bröst, och hans hand
strök sakta hennes vågiga, mörka hår. Aldrig
hade de två känt sig närmare hvarandra, och
faster Edlas stränga blick mildrades, när hon
såg dem så.

Men när domprosten nu i den tidiga morgon-
stunden från sitt fönster följde Lillys smärta
gestalt med den hvita pälshufvan kring det unga,
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rosiga ansiktet och såg henne försvinna utål
vägen ned mot staden, var det något som stack
tili inom honom.

Hade han ändå gjort rätt, som så lätt gifvit
efter för hennes önskan? Men ack, hvad var det
egentligen för ondt däri, att några ungdomar
tillbragte par, tre timmar af söndagen ute på
landet i skogens frid. Nej, han kunde ej ångra
sitt medgifvande, men på samma gång kände
han nog med hemlig smärta, hvad han hellre
velat se att hans Lilly med sin hand i hans
sagt: »Jag följer med dig tili kyrkan i dag, pappa,
jag längtar efter Guds hus!»

Han suckade. O, hvarför var det icke så?
När skulle han väl få höra de orden från dessa
älskade läppar. Att få henne att stämma in i
det, som var honom högst af alit, detta »min själ
längtar och trängtar efter Herrans gårdar».

Han hade aldrig predikat för Lilly, men heller
aldrig undvikit att tala med henne om de eviga
tingen. Hittills hade han dock aldrig affordrat
henne ett svar på lifvets viktigaste frågor, ej
begärt att få veta hennes öfvertygelse om hon
hade någon. Hon var ju ännu så ung och barnslig,
hade kanske ej hunnit göra klart för sig de stora
spörsmålen. Snart måste det likväl ske. Denna
vår borde ju Lilly beredas tili sin första nattvards-
gång, och han hade länge afvaktat ett gynnsamt
tillfälle att tala med henne därom.

Nu tänkte han, där han stod och såg efter henne:
I dag. Längre finge saken icke uppskjutas.
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Det blef också en stilla stund efter middagen,
som de mot vanligheten spisat allena. I de allra
flesta fall var någon gäst inbjuden, en af dem
som domprosten kallade »Jesu minsta bröder»,
och sådana funnos många i staden, tacksamma
mottagare af värdfolkets välvilliga gästvänlighet,
som gaf dem rum vid ett välförsedt bord, åtmin-
stone en dag i veckan.

I dag voro de emellertid ensamma. Och medan
fröken Selling uppbyggde sig med en andakts-
bok i förmaket Lilly trodde vanvördigt nog,
att hon tog sig en liten middagslur i skydd af
den uppslagna boken promenerade far och
dotter arm i arm på den röda golfmattan i dom-
prostens vackra salong med den gedigna mahogny-
möbeln, som gjorde ett så solidt intryck på alla
besökande.

Vet du hvad jag har tänkt, min flicka?
Domprosten tryckte sakta Lillys hand. Jag
menar, att jag länge ämnat fråga dig, om du inte
viii gå i skriftskolan nu på våren?

Hon svarade ej genast utan gick och såg ned
framför sig, men när de andra gången vände vid
tamburdörren, och fadern gaf hennes fingrar en
ny tryckning, lyfte hon blicken mot hans ansikte
och sade spörjande:

Du önskar väl mycket, att jag skall göra det?
Icke om du hellre viii uppskjuta därmed

tili nasta år!
Nej, jag menar inte det jag menar, att

du gärna ser, att jag låter konfirmera mig?
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Nu var det han, som icke förstod meningen af
hennes ord.

Jag kan tanka mig, att tanken på att jag
icke skulle vilja gå i skriftskolan, förefaller dig
rent af otrolig icke sant?

lnte gå i skriftskolan du min dotter?
Hon nickade med tillstymmelsen tili ett litet

leende.
Har jag då verkligen begått en så oförsvarlig

försummelse? Domprosten stannade och for
med handen öfver pannan likasom för att reda
tankarna. Har du, min Lilly, här i ditt hem
lärt dig att fästa så föga vikt vid det enda nöd-
vändiga, att det är dig helt likgiltigt, om du blir
konfirmerad eller ej?

Han nastan framstötte de sista orden.
Nej, nej pappa, du har ingenting försum-

mat utbrast Lilly nastan förskräckt. Vörd-
naden för det heliga har nog genom inflytandet
här hemma slagit djupa rötter i min själ, och jag
önskar, åh pappa hvad jag ofta önskat det, att
jag ännu vore en liten flicka, som kunde sitta
hos dig och se änglarna tända himlens lampor
om kvällarna. Det var så skönt, så tryggt inom
mig på den tiden.

Ack, mitt barn, hur har du det nu? frå-
gade han med bleka läppar.

Jag vet knappast själf, pappa. Jag tycker
Gud är bra långt borta, och jorden är så vacker
och närä, och jag har det så bra här. Därför för-
står jag inte heller att längta efter konfirmations-
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tiden. Hon såg rakt in i hans blick med sinä
sköna, blå ögon, dem ingen lögn någonsin för-
dunklat, och med ens föll det som en centnertyngd
från faderns hjärta.

Vi skola börja läsa tillsammans, du och
jag sade han och drog henne innerligt tili sitt
bröst. Vi skola tala om dessa höga ting utan
tvekan, och så skall du, mitt älskade barn, med
Guds hjälp lära dig förstå, huru mycket skönare
ali jordisk glädje ter sig i ljuset ofvanifrån. O,
min älskling, vi skola hand i hand sträfva framåt
på vägen mot himlen.

Han kysste den rena pannan, och ett nytt,
stort hopp fyllde i denna stund hans nyss förut
så djupt skakade själ.

Y.

Domprosten omnämnde aldrig detta samtal för
sin syster, ej heller ville han i minnet dröja vid
en stund, som orsakat honom en så fruktansvärd
ångest, men inom sig erkände han, att den nog
värit en varning från Gud själf, en aga för att
han ej nog nitiskt hallit vakt i Herrens tjänst,
och han bekände sin skuld, ödmjukade sig och
sökte inslå en annan väg.

Lilly tycktes också efter detta öppenhjärtiga
samtal sluta sig än närmare tili honom och med
hvarjehanda frågor mana honom att vidga hennes
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syn för evighetens horisont. Hermes glädtighet
dämpades en smula, och det tankfulla allvar,
som nu ofta besjälade henne, fröjdade innerligt
faderns hjärta och lugnade hans ömma oro för
henne.

En dag sade också Lilly alldeles utan påtryck-
ning från något håll, att hon nu gärna ville gå i
skriftskolan. Och då domprosten antydde, att
hans varma önskan kanske påverkat henne, sade
hon, att hennes beslut var fattadt af fri vilja och
egen eftertanke, emedan hon trodde, att religions-
undervisning var just hvad hon nu bäst behöfde.

Detta svar gladde hennes far på det högsta.
Visserligen hade tanken på att Lilly ville undan-
draga sig konfirmationen plågat honom djupt,
särskildt också för syster Edlas skull, och kanske
än mer för hvad församlingen skulle säga om att
domprostens egen enda dotter af irreligiösa orsa-
ker afhöll sig därifrån. Hvilken dom skulle ej
med rätta fällas öfver honom, hvilka oberäkne-
ligt skadliga följder skulle icke ett sådant beslut
från Lillys sida kunna draga med sig. Alit detta
hade ju i ensligheten pressat ångestsvetten på
hans panna, men framför alit hade han dock
bäfvat för att hans ärliga, sanna barn med en
lögn på läpparna skulle träda fram inför Guds
altare. Därför jublade det nu högt inom honom
vid hennes öppna meddelande, och med en väl-
signelse lade han sinä händer på hennes sänkta
hufvud. Gud har hört minä böner, var det
enda han kunde säga därvid.
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Sålunda begynte Lilly sin skriftskola, och dom-
prosten undervisade själf flera timmar de unga.

Det hade ju alltid värit hans käraste värf,
ända från den dag han blef prästvigd. Ej under-
ligt då, om arbetet nu var honom än dyrbarare,
när hans älskade dotter satt med i lärjunga-
kretsen. Äfven hemma talade han ofta med
henne om det, som förhandlades under lärotim-
marna och blef därvid förundrad öfver hennes
mogna omdöme och djupa reflexioner.

Faster Edla å sin sida fägnade sig ofantligt
åt Lillys allvar. Nu hade det trädt fram, det
Sellingska släktdraget, som nog alltid funnits
nedlagdt hos henne. Det smickrade icke så
litet hennes fåfänga, om hon ock ej ens för sig
själf velat erkänna det, att hennes unga brors-
dotter uppförde sig så passande under denna tid,
då så många hade sinä blickar skarpt fästa på
henne.

I grunden var det ju icke heller annat att vänta
af Theodors barn, och hon borde ju äfven, sär-
skildt i detta afseende, framstå som ett föredöme
för sinä jämnåriga. Med sin ställning i samhället
var ju Lilly på sätt och vis »en stad på berget»
i sin krets, och det var ju godt, att hon tycktes
förstå sitt ansvar.

Äfven själfva konfirmationsdagen, då dom-
prosten djupt skakad stod i de ungas krets och
mottog deras högtidliga löften, kunde fröken
Selling, trots sin rörelse, icke undgå att observera
Lillys sätt och utseende. Konfirmationsdräkten
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satt verkligen väl; det var ett godt vai hon gjort
med det crepartade tyget, och så det hvita kring
hals och ärmar, som så förträffligt framhöll hyns
ungdomliga friskhet. För resten såg hon så älsklig
ut, hon riktigt utmärkte sig bland de öfriga i den
unga skaran, och det hade fröken Edla också
tänkt sig.

Ja, den dagen var då en riktig högtidsdag allt-
igenom. Vårsolen strålade från en fullkomligt
molnfri himmel, björkarnas ljnsgröna bladslöjor
svajade för den ljumma vinden, och sippor och
gullvifvor blommade i solbackarna.

I domprostegården var allting prydt tili fest.
Den gamla kusken jämte tjänarinnorna hade
arrangerat gröna girlander kring verandan. Alla
höllo de af husets dotter och ville visa det på
hennes högtidsdag. Middagsbordet stod dukadt
med bästa servisen och en stor jardiniere fylld
med vårblomster. Och inne i Lillys förtjusande
lilla jungfrubur, där fröken Selling dagen tili ära
hängt upp nya gaidiner, fanns ett vackert porträtt
af den aflidna modern. Det var faderns öfver-
raskning tili Lilly vid hemkomsten från kyrkan.
För resten dignade bordet framför soffan af blom-
mor och presenter från vänner och fränder. Alla
voro ju angelägna om att på detta indirekta
sätt få bevisa den så högt värderade domprosten
en hyllningsgärd, och Lilly tog emot ali vänlighet
så älskligt, att faster Edla fick tårar i ögonen.

Kvällen förut, då far och dotter länge sam-
talat med hvarandra, hade den förre hämtat en

3
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vacker bibel i läderband. Jag har skrifvit ditt
namn här på första sidan hade han sagt och
slagit upp boken måtte ock ditt namn så en gång
stråla på bladen i »lifvets bok», det är mitt hjärtas
varmaste bön för dig.

Lilly hade tagit bibeln och ömt kysst sin fars
hand tili tack.

Nu på konfirmationsdagens afton satt hon
med den i handen vid sitt fönster.

Det är rätt, barn! Så borde alla konfir-
mander göra i dag nickade faster Edla gil-
lande, när hon bjöd henne godnatt.

Men Lilli skakade afvärjande på hufvudet.
Huru ytligt människor, äfven de som stodo en
närä, ofta dömde. Var det verkligen nog, blott
man höll den heliga boken mellan sinä fingrar,
för att folk skulle tro, att alit stod väl tili inom en.

Faster Edla kände henne i det hela bra litet,
tänkte den unga flickan. Hon visste dock knappt,
hur det kom sig, hade aldrig ens reflekterat där-
öfver, men sant var, att så mycket hon än höll
af sin barndoms trogna vårdarinna, det aldrig
föll henne in att gå tili fröken Selling med det,
som rörde sig innerst inom henne. Hon kände
likasom instinktmässigt, att den goda damen icke
skulle förstått henne.

Helt annorlunda var det med fadern. Med
honom kunde hon tala om allt, men när hon nu
satt där i vårkvällens ljusa tystnad, skulle hon
omöjligt kunnat forma sinä tankar i ord.

Hvad hon upplefvat i dag, hvad hon känt och
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tänkt, det var alltsammans så underligt sväf-
vande och drömlikt. Manne de andra flickorna
också kände det så på konfirmationsdagen? Hon
visste det ej, ty hon kunde aldrig förmå sig att
tala om det inre lifvet med kamraterna. Ja, då
Inger Forsell i går på hemvägen från sista läro-
timmen gjort sin religiösa ståndpunkt klar, hade
hon förundrat sig däröiVer, men tillika nastan
afundats henne, att hon var så färdig med sin
kristendom.

Det måtte visst kannas godt att vara så säker
på sin sak som Inger.

Hvad henne själf beträffade, var hon i denna
stund ganska oviss, om hon gjort rätt uti att med
så oklara föreställningar träda fram tili altarringen,
och hon kunde ej frigöra sig från den tysta före-
bråelsen, att hon trots alla försäkringar likväl
omedvetet böjt sig för människors mening, att
hon mera af hänsyn tili fars och fasters önskan
än af egen drift begått den heliga handlingen
och afgifvit de bindande löftena.

Hon hade nog samvetsgrant försökt följa med
undervisningen i skriftskolan och ofta känt sig
tilltalad däraf, men i det hela var det mera till-
fälliga känslostämningar, som snart åter växlade.
I grunden förblef hennes förstånd oberördt, och
det var nu nastan med en viss lättnad hon tänkte
på att denna dag var förbi.

Med allvarligt bemödande hade hon försökt
isolera sig från allt yttre och koncentrera hela sin
uppmärksamhet på stundens betydelse, men nu
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var hon också så trött, att lion icke mäktade halla
tankarna samman. Och trots faster Edlas vackra
antagande hade hon verkligen nastan mekaniskt
tagit bibeln från nattduksbordet, där hon lagt
den föregående kväll.

Hon slog nu upp boken på måfå och lät blicken
irra öfver bladen framför henne. Den föll på
orden: »Vili du tjäna Herren, så låt det vara
ditt allvar.»

Permarna föllo långsamt igen. Ville hon, Lilly,
tjäna Herren? Ack, hon visste det ej. Den gamla
overkliga förnimmelsen, att Gud var så oändligt
fjärrän, grep henne åter. Ville Gud det verkligen,
behöfde Han i sin allsmäktiga storhet en så
obetydlig varelse som hon, en ringa atom bland
de andra stoftgranden.

Hon kunde omöjligt få det klart för sig, och
dessutom hvad kunde hon väl uträtta! Ordets
allvar i och för sig själf hade redan en obehaglig
klang i hennes öron, det hade funnits alltför mycket
däraf i hemmet, och hon hade känt sig nedtryckt
däraf. Ack, detta allvar! Där funnos hela skåp
fulla med tunga, dystra band, postillor med alns-
långa predikningar, hvars blad hon ofta i smyg
räknat, och religiösa tidskrifter med andliga
betraktelser, som hon aldrig förstått. Sedän var
det faster Edlas föreningar, där man bara läste
och sjöng och sjöng och läste utan ända, och där
folk knappt vågade hviska för att icke störa
andakten.

Allvar, alltid bara allvar, hon nastan hatade
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det ordet. Hvarför skulle man tvingas tili det,
då man var ung och glad och tyckte, att hela
lifvet var skönt som en strålande majmorgon.

Hon steg upp, lade bibeln ifrån sig och öppnade
fönstret. En ljum nattluft, blandad med doften
af fuktig mylla och nylöfvade björkar, strömmade
emot henne. Hon inandades den i djupa drag.
Sedän öppnade hon plötsligt sinä armar, som
om hon velat trycka hela världen där ute tili
sitt unga bröst.

Jag är så lycklig! —hviskade hon med glän-
sande ögon och högt klappande hjärta. Och
om Du, stora, heliga, fjärran Gud, vårdat Dig
om att skänka mig lilla kryp en så himmelstor-
mande lyeka då tackar jag dig i glädje i jub-
lande glädje därför!

VI.

Lilly Selling hade slutat sin skolgång utan att
taga studentexamen. Ty det hade egentligen
stridt mot domprostens principer i fråga om
kvinnobildning. Likväl skulle hän ej velat met-
sättä sig det, om Lilly själf önskat fortsätta
studierna, men hon hade aldrig visat någon
böjelse därför, och faster Edla var utomordentligt
tillfredsställd.

Hon kunde för sin del aldrig lida de hvita mös-
sorna på flickhufvuden. Det såg så utmanande ut,
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menade hon. Och att Lilly nasta höst ville be-
gynna en kurs i väfnad och öfriga handarbeten öf-
verensstämde alldelesWd fröken Sellings begrepp
om fullbordandet af en ung flickas uppfostran.

Under sommaren företog domprosten med sin
dotter en rekreationsresa i Norge, och Lilly var
hänförd af allt nytt och skönt hon såg; ungdomen
är ju i de flesta f ali lätt entusiasmerad, isynnerhet
om de ha ett så lifligt lynne som hon.

På återvägen fick hon stanna i Sverige hos
anförvandter tili hennes mor, och där upplät
sig för första gången lifsglädjens portar på vid
gafvel för Lilly. Kusinerna voro många, och
lifvet på det stora godset ytterst rörligt. Man
gjorde utfärder tili sjöss och lands, åkte i fest-
klädda skrindor och deltog i skördefester på
löfvade logar. Hvarenda afton det hörde rik-
tigt tili ordningen i huset dansades det i en
stor, rymlig sai ända tili öfver midnatt, och ingen
tröttnade allra minst Lilly. Det var ett härligt
lif där lefdes på Aspenäs, tyckte hon. Nu först
förstod hon fullt, huru roligt man kunde hafva
i ett hem med många glada jämnåriga, och där
de äldre ansågo, att nöje och arbete borde gå
hand i hand.

Det var med verklig saknad hon omsider bjöd
alla de nya, vänliga släktingarna farväl för att
återvända hem, och endast tanken på huru efter-
längtad hon där var förlikte henne något med
skilsmässan.

Hon tyckte vid hemkomsten, att faster Edla
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åldrats under den ensamma sommaren, och i
faderns mörka Mr upptäckte Lilly de första grå
stråna. De hade nog båda saknat henne ofant-
ligt, det förstod hon väl. Hon nastan förebrådde
sig, att hon kunnat ha så roligt utan dem och
fann det storslaget, att de båda likväl så bered-
villigt tillät henne att tanka på resan tili hufvud-
staden under hösten, i och för de kurser hon
önskat genomgå. Sanningen att säga for hon
dock oändligt gärna, ty lifvet här hemma i staden
gick verkligen alltför mycket i enahanda spår.
Hon kände så väl allt, hvad där stod tili buds,
och huru som helst där låg alltid ett halft omed-
vetet tvång öfver hennes görande och låtande i
hemmet och omgifningen. Det var alltför många
granskande blickar, som följde henne.

Ack, Aspenäs! Hon måste alltid med en
suck af vemod tänka på den flydda, glada som-
inani och i minnet genomlefva de muntra festerna
där borta.

Det kändes nästan tryckande första dagen efter
hemkomsten, då faster Edlas syförening samlades
i salongen och sydde missionsblusar, medan den
nye pastorn höll en bibelutläggning, som växte
både på bredd och längd, så att tili och med
pappa Theodor efteråt medgaf, att hän kunde
fattat sig kortare.

»Mycken predikan gör kroppen trött», yttrade
ju redan den vise Salomo sade hän med ett
småleende, i det hän drog Lilly intill sig.
Min Ulla flicka är väl alldeles utpredikad?
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Ja, närä nog, pappa. Pastor Alin var för-
skräckligt långtrådig.

Hän bar en ovanlig lätthet att uttrycka
sig och ett högst lifligt framställningssätt sade
faster Edla tillrättavisande och slog energiskt
igen locket tili missionskorgen. I dag hade
hän en särdeles väl vald text; liknelsen om änkans
skärf lämpar sig särdeles väl för vårt arbete.

Medgifves, syster, men väl lång var hans
utläggning i alla fall sade domprosten torrt.
Skola vi inte gå ned i trädgården ett slag, Lilly,
och se på de vackra löfkojorna?

Så gärna! Lilly hängde redan på hans arm,
med hatten i nacken alldeles som i barnaåren.
Hon ser verkligen riktigt skolflickaktig ut i
sådana ögonblick, tänkte faster Edla med lindrigt
ogillande.

Du är nog alltför ung och liflig, min Lilly,
att ännu taga del i fasters symöten. Hon har väl
inte heller fordrat det af dig? - Hän såg frågande
på henne.

A nej, pappa, men då jag visste, att hon
så mycket önskade det, ville jag nu en gång
försöka.

Ja, ja, och så blef buren fågeln för trång,
icke sant? Hän smekte den lilla handen på sin
arm.

Lilly skrattade muntert. Nå ja, så ungefär
medgaf hon. Jag är ju nu bara en sommar-
fågel, som älskar soi och färg och lifsglädje, och
de aro så skrämmande högtidliga där inne och
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sy så fula saker, mörka, afskyvärda färger. Hvar-
för skulle man inte lika gärna kurnia väljä vackra,
rosiga tyger i rödt, blått och gult åt hedningarna,
alla naturbarn tycka ju om granna färger.

Domprosten log sitt sällsynta, humoristiska
leende. Din faster är raycket praktisk, barn,
hon ser bara på nyttan och det ändamålsenliga.
Men kanske skulle Guds rikes arbete befordras
ännu bättre, om poesins fläkt också någon gång
berörde det.

Det tror jag bestämdt, pappa, jag skulle
vilja breda ljus och färg öfver allt arbete, då
skulle världen vara mycket lyckligare.

Lilla kolibri sade fadern ömt. Sådana
små honungsfåglar tycka minsann icke om regn
och oväder.

Lilly skakade på hufvudet. Jag vet inte,
huru jag skulle bära det, jag har ju aldrig försökt
någonting i den vägen. Åh, du kära pappa, du
har så omsorgsfullt röjt undan alla hinder på
min stig!

-—Tacka vår Herre för det, barn, tacka vår Herre!
Lilly gick och teg en stund, sedän stannade

hon plötsligt och tryckte hårdt hans arm.
Jag vill vara ärlig mot dig, pappa. Jag känner
mig mycket mera böjd att tacka dig, som är
mig så närä, än den stora Herren Gud där uppe
i hans omätliga himlar.

Så bör du icke säga, mitt barn. Vår Gud
är barmhärtighetens fader svarade dom-
prosten med djupt allvar.



Nu ropade fröken Edla från verandan, att där
var någon som sökte honom, men då Lilly icke
tycktes vilja gå med in, lösgjorde fadern sakta
sin arm från de späda fingrarnas grepp. Hon
vände sig åt sidan och lutade sig tankfullt öfver
en stamros som, öfversållad af praktfulla, mörk-
röda blommor sände ut en fin vällukt i kvällen.

Se, pappa, hvad den är härlig sade hon.
Ingen människa skulle kunnat skapa någonting
så fullkomligt, därtill behöfves nog en större
verkmästare, och ingenting låter mig bättre än
naturens skönhet ana din Guds närvaro.

Hän ryckte häftigt tili. Min Gud, Lilly?
Nå ja, ali världens Gud då svarade hon

lätt.
Hvad du skrämde mig, barn. Hän var

alldeles blek.
Lilly tog åter hans hand. Var inte orolig för

mig, pappa sade hon vekt. Enhvar måste
väl gå sin egen väg och genom egen erfarenhet
kämpa sig igenom.

Ja, kanske är det så - svarade hän sakta
och med djupt vemod. En annans tro hjälper
oss icke, äfven om vi ville gifva vårt hjärteblod
för att vinna en älskad själ.

42
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VII.

Augustisolen gassade på gräsmattorna i Sel-
lingska trädgården och öfver blomsterrabatterna,
som prunkade i höstblommornas grannaste färg-
prakt.

Det var tydligen åska i luften, ty hela dagen
hade det känts kvalmigt, och ehuru alla fönster
stodo öppna, var atmosfären kväfvande i den
Stora salen, där missionsföreningen satt vid sinä
handarbeten.

Ljudet af domprostens vackert modulerande
stämma, som föreläste en missionärs reseberättelse,
trängde ända ut på vägen, där en ung man med
ilande hast skyndade framåt mot den prydliga
gårdsgrinden.

Nu gick hän öfver sandgången, nu stod hän på
verandan. Där inifrån Ijödo emot honom orden
»om ditt öga är dig tili förargelse, så rif det ut.»
Mannen utanför ingångsdörren stod en sekund
orörlig med flygande pulsar. Var det icke som
att rifva ut ett öga, det skräckbudskap om det
käraste i lifvet hän hade att frambära tili detta
hus. Huru skulle hän möta det, prästen där
inne, som säkert omutligt framburit ordets stränga
fordran att »Den som älskar son eller dotter mer
än mig, hän är mig icke värd.» Man hinner tänka
oändligt mycket på ett ögonblick.

I det nästa hade hän vridit om låset och stod
inne i den något skumma tamburen. Fröken
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Sellings alltid vakna blick hade genast uppfattat
en främlings närvaro. Hon gled nu med tysta
steg öfver golfvet för att höra efter hvad ärende
hän kunde hafva.

Fröken Lilly fallit af cykeln och
skadat sig lifsfarligtl

När? Det enda ordet trängde halfkväft
öfver hennes bleka läppar.

För omkring en timme sedän. Ni vet ju,
att en mängd ungdomar från staden hade en utfärd
i dag. Det lektes pristäflan på cykel, då kom en
skenande häst i Österby backen och vräkte
omkull henne, så att hon föll på rygg i ett sten-
brott vid vägen. Vi hade läkare med oss, och
hän skulle arrangera om en bår för att hämta
henne antingen tili sjukhemmet i staden eller
hit ut. Hon hade ej återfått medvetandet, då
jag for, och jag har åkt så att cykelringen brast.

Den unge budbäraren strök svettpärlorna ur
sin panna, medan fröken Selling långsamt vände
sig inåt salen. Hon stod på tröskeln, hvit och
förstenad, och instinktmässigt vändes dompros-
tens blick mot henne.

Hän stannade midt i en mening och såg på
systern med af fasa vidgad blick. Aldrig hade
hän sett henne sådan. Hon sträckte ut handen
som tili varning och utstötte med hes, onaturlig
stämma Lillys namn.

Lilly! Med några steg var hän vid dörren,
grep henne om armen och frågade med skälfvande
läppar: Hvad är det åt Lilly?
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Nu steg den unge mannen fram. Hän hade
erhållit det smärtsamma uppdraget att meddela
olycksbudet och skyndade därför att i få ord
underrätta domprosten om hvad som händt.

Fröken Edla stod fortfarande som förstenad
med slappt hängande armar och förvriden mun.
Brodern vände sig tili de församlade och bad
några af husets närmaste vänner taga hand om
henne. Sedän lade hän tungt sin hand på bud-
bärarens skuldra och sade stelt:

Hvar är Lilly, för mig tili mitt barn!
Lik en stormvind, som i en hast sopar bort

hus och skogar, hade den skräckfulla nyheten
förvandlat den lugna domprostegården tili en
orons och ångestens skådeplats.

De skrämda föreningsmedlemmarna visste icke,
hvad de skulle företaga sig. Några af de mera
besinningsfulla öfvertalade emellertid mängden
att lägga undan arbetena för i dag och förfoga
sig bort. En del följde också uppmaningen, men
många stannade kvar, dels i den goda afsikten
att på något sätt kunna bistå värdfolket i deras
plötsliga bedröfvelse, men de flesta af pur nyfiken-
het att få se slutet på denna tragiska händelse,
som uppjagat allt och alla ur det vanliga lugnet.

Ett par goda väninnor tili fröken Selling hade
åtagit sig hennes vård. Hon lät dem hållas utan
att hvarken hindra dem eller med minsta rörelse
antyda, att hon ens märkte deras närvaro. De
öfriga sutto hoppackade i ett hörn af den nyss
så inbjudande, trefliga salongen, som nu såg helt
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ödelagd ut med kringspridda stolar och arbets-
material strödt öfver hela rummet. Det skulle
värdinnan sett! Men för henne hade den yttre
världen, nyss så betydelsefull, sjunkit ihop och
förintats.

Man hviskade i öronen på hvarandra om det
skedda. Tänk att Edla Selling så kunde för-
lora besinningen. Där satt hon ju så godt som
känslolös, hon som alltid eljes var så rådig och
så väl visste, huru människorna borde förhålla
sig i lifvets olika skiften.

Ja, ja, när det gäller andra, då kan man
nog men se, när slaget drabbar en själf . . .

Och domprosten sedän! Rusade hän icke åstad
som en vettskrämd, utan att se hvarken tili höger
eller vänster. De voro ju allesamman som
luft för honom i detta ögonblick. Guds strids-
män kunde också svikta, det såg man nu. Men
så var det också ett olycksöde, att dottern just
skulle råka skada sig på ett lustparti. Det heter
nog så sant »den i leken går får leken tåla». Lilly
var ju så nöjeslysten, ingen skymt af allvar.
Och far och faster, som eljes kunde vara stränga
nog, gåfvo efter och läto henne förlusta sig utan
hejd.

Nu hade straffet kömmit. Rastor Alin talade
i söndags öfver texten »Gud hämnaren». Här hade
den fått sin tillämpning i verkligheten. Huru
skulle de nu kunna tala om Guds allvisa råd
och underbara skickelser, då de inte själfva hållit
flickan tillbaka från lust och lek det var ju
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närä nog som att håna vår Herre. Inte skickar
Hän sinä änglar att bevara andra än dem, som
gå på Hans vägar. Och så suckade man och
lyssnade utåt vägen för att höra efter när de
skulle hämta hem den skadade.

Och fröken Selling? I denna stund hade hon
icke en aflägsen tanke på hvarken sin beprisade
resignation under Guds vilja eller sorgen öfver
att Lillys nöjeslystnad blifvit så grymt stäckt.
Ej heller tänkte hon påhuru som händelsen i deras
trosfränders ögon kanske äfven skulle kasta en
skugga öfver dem, som aldrig förnekat flickan
njutningen af jordiska fröjder.

Ack nej, slaget hade krossat henne så full-
ständigt, att alla hennes sinnen med ens förslöats,
hon kände blott, att det hvilade öfver henne en'
fruktansvärd tyngd, från hvars tryck hon omöj-
ligt kunde frigöra sig.

Hvad domprosten beträffar befann hän sig
ungefär i samma tillstånd, ehuru hän tili det
yttre föreföll annorlunda; sålunda skyndade hän
nu raskt framåt vid sin unge följeslagares sida,
men hvarje rörelse hos honom skedde dock all-
deles mekaniskt; så när hän framkastade några
knappt tili saken hörande frågor, besvarade någon
mötandes hälsning, eller lyssnade tili ledsagarens
detaljerade skildring angående den skedda olycks-
händelsen.

Ja, den unge mannen förundrade sig öfver
hans själsstyrka, tili och med i det ögonblick
då de helt plötsligt vid en krökning af vägen
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sammanträffade med det lilla sorgetåget, i hvars
midt man varsnade den improviserade båren,
öfvertäckt med en randig filt.

Vid denna anblick påskyndade domprosten
sinä steg, och nu såg hans följeslagare, burn den
höga gestalten sviktade såsom skogens stolta fura
för ovädrets makt, men när hän hastigt ilade tili för
att erbjuda sin arm som stöd, blef hjälpen stumt
afböjd. Med sänkt hufvud trädde hän fram tili
båren, som bärarne, unga manliga deltagare i
utfärden, genast ställt ned vid vägkanten.

Den åtföljande läkaren kom honom med hatten
i hand tili mötes.

En högst beklaglig händelse, herr domprost,
men vi få hoppas det bästa. Jag har per telefon
rådgjort med professor Alven, och hän tillrådde
oss att genast föra patienten tili hennes hem.
Hän kommer själf så fort ske kan, i och för under-
sökning och konsultation. Hos den skadade kan
skönjas lifstecken, men medvetandet är ännu
omtöcknadt.

Domprosten lyssnade tyst utan att röra sig,
men sedän famlade hän med stela fingrar på
filten, som täckte den orörliga gestalten.

Doktorn vek tillbaka en flik, och Lillys mörka
hufvud stack skarpt af mot den hvita kudden.
Hon såg ut som en sofvande, och kinden hade
tili och med en smula färg. Fadern ryckte tili,
och trycket, som legat öfver honom, tycktes
med ens mistä något af sin krossande tyngd.
Hän böjde hufvudet och sade lättad:
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Hon slumrar lugnt, plågan kan ej vara så
stor?

Nej, nu känner hon väl ej någon smärta
skyndade doktorn att svara, och ehuru orden ej
inneburo någon egentlig tröst, tycktes de likväl
i någon mån tillfredsställa honom, ty då båren
åter sattes i rörelse, följde domprosten efter under
samtal med läkaren och med vaken blick för det
närvarande, så att hän tili och med tackade
bärarne, tili hvilka den unge budbäraren nu
anslutit sig.

Så nalkades de i sakta skridt domprostegården,
genom hvars fönster nyfikna blickar ifrigt spejade.
Men så gripande i sin dystra enkelhet var denna
procession, att spejarne med ens blygdes öfver
sin simpla närgångenhet och brådstörtadt skyn-
dade sin väg genom trädgårdsgrinden.

Endast ett par äldre damer, de som suttit hos
fröken Selling, stannade kvar, då Lilly bars in i
huset, och bistodo troget, då den unga patienten
försiktigt lades tili sängs, ty faster Edla för-
mådde ännu ingenting uträtta.

En sjuksköterska från staden blef emellertid
genast tillkallad på läkarens anhållan, och innan
kvällen var allting inom hus något så när ordnadt.
Så småningom återhämtade sig äfven fröken
Selling, så att hon åtminstone kunde sitta inne i
sjukrummet, där hon oaflåtligt stirrade på Lillys
om lidande vittnande, bleka drag.

Fram mot aftonen hade den sjuka också slagit
upp ögonen och igenkänt de sinä, men föll sedän

4
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åter i en dvallik sömn, som varade natten ut.
Doktorn ville ej lämna huset, för att vara tili
hands om något oväntadt tillstötte, och det
verkade lugnande. Äfven sjuksysterns väsen
ingaf en känsla af trygghet, åtminstone åt fröken
Selling, hvarför hon äfven lät förmå sig att gå
tili sängs.

Domprosten däremot kom och gick hela natten
med ljudiösa steg; hän tycktes ingenstädes finna
ro. Slutligen sjönk hän dock ned i länstolen vid
bädden, som systern nyss lämnat.

Det var en underlig natt. Åskan mullrade på
afstånd, och efter midnatt föll ett häftigt regn!
Mot morgonen klarnade himlen långsamt, och
gryningen belyste blekt alla föremål i det vackra
sofrummet, där kärlek och omtanke ordnat allt
för henne, som nu låg där orörlig, utsträckt på
den hvita bädden.

Och medan domprosten satt i den djupa tyst-
naden, endast afbruten af Lillys oregelbundna
andhämtning, och medan sköterskan blundade i
soffhörnet, jagade tankarna i våldsam fart genom
den ensamma mannens hufvud.

Ännu kunde hau icke klart fatta hvad som
händt, att Lilly, hans glada, kärnsunda flicka,
krossad och nedbruten hvilade där på kudden
vid hans arm. Blott så småningom tycktes san-
ningen uppgå för honom tillika med det djupa,
bittra medvetandet, att denna pröfning var ett
slag, en aga för fadern mer än för barnet. Guds
hand drabbade tungt midt under lust och lek.
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Hän mindes, att Lilly vid afskedet skämtsamt
yttrat: »Jag bar arrangerat vår utfärd just tili
i dag, då slipper jag den tråkiga syföreningen.»

Och hän i stället för att framhålla det dyra
ändamålet för denna förenings arbete, under-
stödde hän hennes utåtvända sinne och log åt
hennes skämtsamma påhitt.

Hän, som var en väktare i Herrens hus, en
ifrare för plikt och tukt i församlingen, hade
fordrat af andras barn, hvad hän underlåtit att
fordra af sin egen dotter. Och så måste ju Herren
komma med sitt stränga, men rättvisa »Härintill,
men icke längre». O, att hans barn ock måste
plikta så dyrt för hvad hennes far förbrutit!
I den gryende morgonen böjde hän djupt för-
krossad sitt hufvud under den aga hän ansåg
sig så väl förtjänt af.

VIII.

Hopplösa dagar och nätter, veckor af outsägliga
lidanden, af kvai och jämmer inför dödens portar

sedän slötos de långsamt, besegrade af det
unga lifvets makt.

Domprosten hade åldrats tili oigenkännelighet
under dessa månader. Den raka, spänstiga gestal-
ten hade böjts, och håret skiftade starkt i silfver.
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Äfven den så länge väl bibehållna fröken Edla
såg vissnad och gammat ut; linjerna i hennes
ansikte tedde sig skarpare, och kring ögonen och
i munvinklarna framträdde många fina rynkor,
som icke varsnats förr. Också sin klädsel, som
hon alltid värit så noggrann med, ja, mer än man
kunnat tilltro en kvinna med så utpräglade åsikter
i religiöst hänseende, vanvårdade hon under dessa
sorgens dagar, då allt blef likgiltigt, utom hvad
som rörde den kära sjuka.

Hon intresserade sig ej mer för hvad som förr
legat henne varmast om hjärtat. I föreningen
fingo de öfriga styra och ställa efter eget tycke,
tili och med allt deltagande afvisade hon med
likgiltighet. Det var hennes bror, som ensam
fick besvara och mottaga vänners och grannars
muntliga och skriftliga förfrågningar angående
Lilly, allt medan hän med ansträngd plikttrohet
hela tiden fortfor att sköta sitt ämbete.

Alla hyste ett innerligt medlidande med den
så hårdt pröfvade mannen, och hans ämbets-
bröder försökte så vidt möjligt underlätta arbetet
för honom, dock kunde ingen ana, hvilken stor
försakelse hvarje ögonblicks frånvaro från Lillys
sjukläger kostade fadern.

Då faran för lifvet var öfverstånden, begynte
också fröken Selling gradvis likasom lefva upp
igen. De skulle få behålla sin älskling denna
enda tanke, ihärdigt fasthållen, kom hela världen
att ljusna och hjälpte henne att i någon mån
återgå tili de forna vanorna. Huru olik sig hon
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förefallit under den gångna tiden, var hon full-
komligt omedveten om. De af oro och ångest
fyllda dagarna lågo bakom henne som en otydlig,
hemsk dröm.

För hennes bror åter syntes det närvarande
kanske dystrare än den nyss förflutna tiden.

Naturligtvis hade hans fadershjärta kämpät
med »den yttersta fienden» om sitt enda barns
lif, men när detta lif blef skonadt, stod hän
bäfvande inför den dystra möjlighet doktorn
öppnat för honom, lifvet utan hälsa, en stackars
krymplings sorgliga tilivaro.

Lilly en krympling! O Gud! Lilly, hans som-
marfågel, hans lilla fladdrande kolibri, som sväfvat
kring lifvets glädjeblomster som honungsfågeln
kring tropikens flora det var omöjligt att
tänka den tanken tili slut, omöjligt att uthärda
ens blotta föreställningen om en så ohygglig
verklighet. Och medan faster Edla återgick tili
sinä gamla värf och uppmuntrande talade om
den dag, då Lilly åter skulle intaga sin plats i
hemmet, grep skräckens klo allt skarpare tag
om hennes broders pinade hjärta.

Hän kunde icke nedslå systerns nytända hopp
med den farhåga doktorn ställt i sikte. Vi
läkare aro ju dock endast människor hade hän
tillagt. Där fanns således en hårfin tråd att
hänga sig fast vid, men fadern var själf fullt och
fast öfvertygad om, att den skulle brista.

Allra svårast var det honom dock inne i sjuk-
rummet, där Lilly låg och med bleka läppar
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räknade dagarna, tills hon skulle få stiga upp
igen. Alit hvad hon planerade, slutade ständigt
med orden: När jag blir frisk!

En ung, lifsvarm, rörlig yarelse, som plötsligt
drabbas af ett olycksöde för att i dagar och veckor
fängslas vid plågolägret, burn skulle hon, då
smärtan något viker, se någonting annat för sig
än den stund, då hon får resa sig från sjukbädden
och skynda tillbaka tili det glada, friska lif hon
genom en ödesdiger tillfällighet nödgats lämna.
Så kände åtminstone Lilly det.

Länge nog hade hon från dvalans af oro fyllda
drömmar kämpät sig fram genom plågorna, hittills
så fullkomligt okända för henne. Nu hade lidan-
dets sveda mildrats, och då kom lifslusten med
ny styrka.

Tror du, pappa, att jag får stiga upp tili
din födelsedag säg? Eller tili julen är jag
nog alldeles bra, icke sant?

Hvad skulle väl fadern svara på dessa åter
och åter upprepade frågor. Ack de skuro i hans
hjärta som hvassa dolkstygn. Hän kände sig
så obeskrifligt hjälplös inför sitt barn. Doktorn
kunde alltid så väl ställa henne tili freds, hvarför
stod ej denna förmåga honom tili buds.

Hän värjde sig fåfängt för vissheten, att den
dag snart skulle komma, när hän stod svarslös
inför dessa frågande, klara ögon, som obevek-
ligt uppmanade honom att tala sanning.

Hvad borde hän då säga henne, eller rättare,
huru skulle hän som fader och präst bäst förbereda
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henne på det oundvikliga, som väntade henne.
Herre, jag kan icke stönade hän i nattens

sömnlösa stunder, då dessa tankar öfverväldigade
honom. Herre, undandrag mig denna bittra
kalk! Jag är endast en stackars vanmäktig jor-
disk far, och hon är mitt enda barn! Låt mig
gifva mitt lif för hennes hälsa, o Gud!

Så bad hän på sinä knän, men uppstod från
bönen utan vederkvickelse. Hvar fanns nu hans
bergfasta tillit och orubbliga hopp? Alit, allt
var skingradt som agnar för vinden. Hän hade
intet annat kvar än sin klagan och ett hemligt,
doft knot mot Honom, som mänskligt sedt så
alldeles planlöst nedbrutit ett ädelt verk af Hans
egen skaparhand.

I dessa mörka stunder pejlade den öfvade
Guds tjänaren och kristtrogne stridsmannen djupet
i sin själ, hvilkets tillvaro hän aldrig anat. Det
kändes honom denna tid svårt att utlägga skrif-
ten för församlingen. Någonting inom honom
likasom uppreste sig däremot med en ankla-
gelse för hyckleri. Hän kände sig ovärdig sitt
höga kali.

En dag, då läkaren just aflagt sitt sedvanliga
besök i sjukrummet, höll hän domprosten kvar
vid afskedet. Vissa komplikationer hade, som
hän fruktat, inträffat en förlamning låg verk-
ligen inom möjlighetens gräns, men naturligtvis
fick man lof att se tiden an. Det \ar ungefär
hvad lian yttrat en gång tidigare, men åter-
upprepadt gjorde det saken likväl mer sannolik,
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och domprostens hjärta sammandrogs kramp-
aktigt. Nu hade slaget fallit än en gång och
tyngre. Doktorn såg med uppriktigt deltagande
på den arme fadern och tryckte fast hans hand
tröst i ord fanns det här icke rum för.

Jag nämnde ingenting härom tili fröken
Selling sade hän och tog om dörrlåset. Hon
var ju synnerligen skakad vid själfva olycks-
fallet, och jagtänkte, att det blir tids nog sedän . . .

Alldeles riktigt, ett sorgebud kommer aldrig
för sent.

Så tyckes det. Hän vände sig raskt om
och gick.

Domprosten måste samla sig en stund, innan
hän vände åter tili Lilly. Månne hon anade något,
doktorn såg i dag ganska allvarsam ut.

Då hän trädde in i sjukrummet, sökte Lillys
blick frågande hans.

Hvad sade doktorn där ute?
Rösten Ijöd irriterad, och ögonen hade ett

ångestfullt uttryck.
Ehuru hän sökt förbereda sig, kom hennes fråga

honom dock att rygga tillbaka; att lämna den
obesvarad var likväl omöjligt.

Hän sade domprostens röst stockade
sig, hän kunde icke få fram ett ljud.

Jag vet, pappa, jag vet. Lilly grep honom
hårdt om armen. Jag har läst någonstädes,
att om man skadar sin rygg, kan man bli lam för
alltid, och det var ju min rygg jag stötte. Jag
har vetat det hela tiden, men ville inte tro det.
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väntade bara att det skulle bli bättre dag efter
dag. Nu är ovissheten slut, jag läste mitt öde i
doktorns blick, och du kan ej förneka det. Stac-
kars pappa, din sommarfågel bar bräckt sinä
vingar.

En konvulsivisk snyftning trängde fram ur
hennes bröst, men inga tårar lindrade den skä-
rande smärta hennes bleka drag antydde.

Min älskling, mitt hjärtebarn! stammade
den förkrossade fadern. Jag har länge fruktat,
men ack, vi måste ännu hoppas, vi få icke för-
tvifla!

Och sedän, om hoppet brister? sporde
Lilly kort.

Sedän måste vi underkasta oss Guds out-
ransakliga vilja.

Lilly skakade på hufvudet och vände sig bort.
Underkasta sig sade hon med ett ironiskt

tonfall i rösten. Ja visst, det är ju det enda
som återstår för oss dömda, då vi äro nog fega
att icke vilja lämna lifvet genom egen hand.
Ack, hvarför kom icke döden med ens där borta
i stenbrottet, då hade allt värit slut på en gång,
hopp och fruktan och visshet.

Tror du verkligen, att allt då skulle värit slut?
Domprosten hade sakta lagt sin hand på hennes.

Pappa menar lifvet på andra sidan!
Ja, min Lilly, det lif, hvartill vår lefnad

på jorden alltid bör vara en förberedelse.
Yet man då verkligen någonting visst därom?

frågade hon trött.
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Jo, Guds ord säger oss allt, hvad vi behöfva
veta därom - svarade hän.

Jaså bibeln, den läste jag ju nog en tid,
men inte nu mera på länge, och den tiden tänkte
jag aldrig på döden, bara på att lefva och vara
lycklig.

Min älskling! Hän böjde sig ned, och
blicken sökte hennes. Min älskling, jag har
en stor skuld att afbedja hos dig, större än jag
nu vill kunna bära att jag icke tidigt sökt
draga din själ uppåt, visa den från jordens flyktiga
glädje tili den eviga, sanna lyekan i Guds gemen-
skap. Nu vågar jag icke trötta din svaga kropp
och din matta själ med att tala om Kristus, det
enda jag kan göra är att tala med Honom om dig.

Hän sjönk tyst ned vid bädden och gömde
ansiktet i sinä knäppta händer, men intet ljud
trängde öfver de slutna läpparna. Endast djupa
suckar vittnade om den bönekamp som i denna
stund genomkämpades i det ensliga sjukrummets
tystnad.

IX.

Domprosten tyckte, att hösten aldrig värit så
mörk som detta år, och det yttre mörkret förenade
sig med dysterheten inomhus, så att det föreföll
som om hvarje steg framåt värit omvärft af moln
och töeken.
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Fröken Selling kunde tili en början ej rätt förstå
den käre Theodors tunga stämning. Hon lefde
fortfarande i hoppet om Lillys tillfrisknande, som
ingen ännu velat beröfva henne, och hade tulit
upp med att på bästa sätt sorja för hennes dagliga
välbefinnande.

Hvad Lilly själf angick, föreföll hon sin far
lika ogenomtränglig som höstmörkret där ute.
Alit sedän den dag de haft sitt sista betydelse-
fulla samtal med hvarandra, hade hon ej med ett
ord berört de ämnen, som då så djupt skakat
dem båda. Hon klagade aldrig, men en oför-
änderlig likgiltighet tycktes bemäktigat sig henne,
och hvad som under den första konvalescensen
vaknat af den forna lifligheten hade nu likasom
dött bort. Stum och sluten låg hon där dag efter
dag, utan att meddela hvad som rörde sig inom
henne, ehuru fadern trådde efter att hon skulle
öppna sitt hjärta för honom.

Då hennes unga vänner besökte henne, var
hon numera så tyst, att deras små muntra
förtroenden dogo på läpparna. Den forna Lilly
hade under deras korta skilsmässa nästan blif-
vit en främling för dem. Hennes förr så blida
väsen hade också förbytts i en kylig sträfhet,
så att det ofta tycktes som om hon ej uppfattat,
ja kanske hellre tillbakavisat de ömma om-
sorger, enhvar på olika sätt sökte bevisa den
sjuka.

Var denna förstelnade, slutna varelse verk-
ligen den forna glada, öppna Lilly, frågade sig
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fadern ofta. Hermes bleka ansikte med den stumt
förebrående, kvalfyllda blicken var icke så för-
vandladt som hennes sinne, och det var det, som
gjorde höstmörkret så svart för honom.

I hans eget hjärta såg det ej heller bättre ut,
men allt som tiden skred framåt, begynte, i den
förödmjukelsens dal hän nu genomvandrade, inne
i dunklet gry en ny ljusning den låg ännu i
fjärran, men hän anade, att solen fanns bakom
det tunga molnet, och det gaf tröst.

Under tiden sträcktes hans armar oaflåtligt
uppåt i bön om »det stora ljuset» för honom själf
och hans barn. Hän kunde ej nå Lillys hjärta
med sinä egna vanmäktiga ord, men bönen var
hans starka vapen i striden, och dagligen satt
hän vid hennes bädd med sin bibel och öste för
dem båda ur »den källa som ger lifvets vatten
för intet.»

Så skredo dagarna framåt mot julhögtiden.
Den hade alltid förr värit en glädjefest i dom-
prostegården, allt sedän Lillys barnaögon strålat
i julljusens sken.

Fröken Selling hade alltid satt sin heder uti,
att huset skulle vara så välförsedt som möjligt
tili helgen, och rikliga sändningar delades ut åt
alla behöfvande i omnejden. Det låg julstämning
öfver hela hemmet, och hvar och en, som trädde
inom dess dörrar, erhöll omedelbart en förnim-
melse däraf.

Äfven detta år styrde och ställde den omtänk-
samma värdinnan för att allt, åtminstone tili det
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yttre, måtte synas som förr, men innerst i hjärtat
medgaf hon nu omsider modlös att ingen
julfröjd fanns, då hemmets solstråle låg blek och
orörlig på sjukbädden.

Kanske hviskade en ångestfull röst inom
henne kanske skulle det alltid förblifva så,
kanske fanns där ej mer något jordiskt hopp för
deras brutna vårblomster.

Det var med tårar i ögonen fröken Selling
denna gång redde tili fest och delade ut jul-
gåfvorna åt de fattiga. Theodor hade sagt, att
de borde vara rikligare än någonsin förr, ty när
man själf hade sorg, borde man mer än eljes
tanka på andra, som hade det tungt i världen.

Själf besökte hän personligen många gamla
och sjuka, som icke kunde komma tili kyrkan
under helgdagarna. Hän tycktes hafva ett behof
att dela med sig både af andligt och timligt godt,
så vidt hän förmådde, och under utöfvandet
däraf erfor hans hjärta en rik tröst, som kom
gryningen i mörkret att dagas allt mer, alldeles
som i årets mörkaste natt ljuset från höjden tändts
för ali världen.

Med tungt hjärta smyckade fröken Edla detta
år julträdet. Hon hade själf tänkt, att inga
julljus skulle tändas för dem denna julafton, men
domprosten hade återigen sagt, att just i år
skulle hon sätta dubbelt så många ljus i granen,
och den skulle ställas upp i salongen, så att Lilly
från sin bädd väl kunde se den genom de öppna
dörrarna.
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Den dyre Theodor! Fröken Selling fick
ofta tårar i ögonen då hon tänkte på honom nu
för tiden. Naturligtvis skulle allt ske, såsom
hän önskade.

Då domprosten efter gudstjänsten på julaftonen
återvände hem, begaf hän sig genast in tili sin
dotter. Hän medförde från staden några friska
blommor, som hän anskaffat. Kanske skulle
hän ock kunna dela med sig åt henne af den
julfrid, som nu genomströmmade honom själf.

Andaktsstunden i det ljusstrålande templet,
förnimmelsen af Guds närvaro, och många vänners
varma önskningar hade skänkt honom en så under-
bar julstämning, och med lättare steg än under
hela den flydda hösten hade hän vandrat hemåt.
Hiedan; stjärnorna tändes på den mörknande
himlen öfver det vackra, rimfrostklädda land-
skapet.

Hän kände, att hän också af fullt hjärta för
sin personliga del kunde tacka för julens väl-
signade budskap och för allt annat Herren skänkt
både af sorg och af fröjd.

Där hemma var det ännu mörkt, endast i
matsalen voro lamporna tända, ty där höll fröken
Edla på att ordna tebordet för husets tjänstefolk.
I Lillys rum spred blott en halfbrunnen brasa
sitt flyktiga skimmer.

God afton, barn hälsningar från kyrkan
och från alla våra vänner. Hän satte sig ned
vid bädden och lade sakta blommorna på det
hvita täcket.
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Har du hämtat dessa åt mig, kära pappa.
Så snällt af dig.

De skulle vara en julhälsning åt min egen
lilla blomma sade hän ömt.

Ja, någon kolibri är jag ju inte mer? Hon
skrattade lätt. Åh, detta lilla skratt, fastän blott
en svag genklang från forna, muntra löjen, hvad
det gjorde honom godt. Har du det bättre
i kväll, älskling? frågade hän ovillkorligt.

Jo, pappa inte endast bättre utan full-
komligt bra!

Hän böjde sig framåt, som om hän icke riktigt
förstått hennes mening, utan ville se på henne,
medan hon talade.

Jag har legat här och längtat efter dig,
pappa, för att få säga det fortsatte hon
få gifva dig den enda julgåfva jag har, men en,
som jag vet blir dig dyrbarare än alla andra du
någonsin fått af mig i forna, glada dagar.

Pappa jag är glad, att jag inte dog, då jag föll
bland de hvassa stenarna, jag är glad, att jag
får lefva för att blifva en annan, bättre Lilly,
som passar för himlen, när skilsmässan en gång
kommer. Tänk lilla pappa, att jag kan tacka
Gud för det alltsammans nu jag vet inte,
hur jag kömmit därhän, men så är det, och du
skall få se, att din Lilly också som krympling skall
fröjdas åt lifvet, kanske rikare än sommarfågeln
fordom, och min röst skall juhla högre än någonsin
förr, emedan den så sent lärt sig tacksamhetens
språk. Är du glad åt min julklapp, kära pappa?
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Glad, Lilly, outsägligt lycklig. »Ära väre

Gud i höjden, frid på jorden, åt människorna en
god vilje.»

Lilly tog hans händer och kysste dem ömt.
Jag vet, huru ofta de knäpptes tili bön för mig
hviskade hon. Nu har bönhörelsen kömmit.
Julens Frälsare har krossat mitt motspänstiga
hjärta, och Gud är inte mera en fjärran Gud,
Hän bor här inne för evigt. Och nu skall faster
Edla tända alla ljusen i granen, och du skall sätta
dig vid orgeln som förr. Jag gläder mig åt att
få höra din sköna röst taga upp julpsalmen, men
för första gången skall jag jublande sjunga med:

»Från himmelshöjd oss kommet är
Ett bud, som frid tili jorden bär.»

X.

På sin soffa hvilade Lilly, iförd en hvit morgon-
dräkt, och rundtomkring henne lågo ljusblå och
rosiga tygstycken i brokig blandning. Hon ville
arbeta för hednabarnen, men hon hade fått sin
vilja igenom att få göra det med så vackert
material som möjligt.

Hvad de smala fingrarna flinkt förde nålen!
Hvar gång domprosten tittade in i hennes lilla
rike, smålog hon och höll upp en rödblommig eller
ljusrandig blus. De komma att lysa upp hela
missionskorgen sade hon.
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Men icke blott detta arbete upptog henne.
Fadern måste berätta om alla fattiga och behöf-
vande, om alla barmhärtighets\ erk och ädla,
filantropiska företag, och då hade hon sysselsätt-
ning nog att tanka ut huru hon bäst skulle kunna
bära »sitt strå tili stacken».

Orden på hennes bibels första blad »Vili du
tjäna Herren, så låt det vara ditt alivar», dem
sökte hon nu förverkliga.

Mörkret hade flytt från Sellingska hemmet, ty
dess solstråle hade brutit sig fram ur molnet
och lyste och värmde allt och alla omkring sig
långt rikare än förr.

Det var nu långt lidet på våren. Lilly 'hade
fått utbyta sjukbädden mot hvilsoffan, och dit
bar hennes far henne alla morgnar. Faster Edla
talade åter lifligt om framtiden, då Lilly skulle
komma upp igen, och den unga flickan motsade
henne ej, men det föreföll aldrig, som om hon
byggt några förhoppningarnas luftslott i fråga
om sitt tillfrisknande.

Det är synd om dig, pappa, och om faster,
att jag, som bort blifva ert ålderdomsstöd, skall
vara endast en börda brukade hon stundom
säga, och då fadern ville protestera, lade hon
lätt sin fina, afmagrade hand på hans läppar.

Jag vet nog, hvad du vill säga, kära pappa,
man kan inte få röna större kärlek och mera
öfverseende af er två, än jag får, men det är en
sanning i alla fall, att de unga alltid borde gå
stegen för de gamla med villiga händer och gladt

5
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hjärta. Jag förstår det nu bäst, då jag ligger här
overksam. Det är mycket jag fått lära under
dessa månader, mycket som jagvisst aldrig skulle
fattat utan denna långa sjukdomstid.

Ja, Gud måste ibland taga oss bort från
lifvets stora stråkväg sade domprosten och
strök sakta den tina, hvita handen. Hän bar
dyrbara saker att säga oss, men i världens hvim-
mel och sorl ha vi icke ora att höra det.

Lilly nickade. Tänk om min olycka händt
en fattig, värnlös varelse, huru tungt skulle det
icke drabbat henne då däremot jag

Hon såg, att en tår fuktade faderns manliga
blick. Åh, kära pappa, du skall inte beklaga
mig. Jag har det så bra, nästan inga plågor
numera, och så har min gamla ljusa syn på lifvet
kömmit tillbaka. Jag är glad åt att lefva, åt
vårsolen och sipporna och främst åt din kärlek
pappa, ty den har visat mig fram tili den eviga
glädjen.

Domprosten satt och såg ned på henne med en
ömhet, innerligare än någonsin. Hvad hennes
ansikte nu var ljuft, och huru de blå ögonen
strålade af »det inre ljusets glans». Ja, hon var
lycklig nu, det kunde hän ej betvifla, men månne
samma stämning också skulle fortfara under andra
förhållanden, undrade hän om hon nämligen
kunde återvinna hälsa och rörelseförmåga.

Professorn hade just i dag taiat om en badresa
och efter en noggrann undersökning af den skadade
ryggen antydt, att det fanns hopp om förbättring.
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Domprosten tänkte' därpå, när hän såg in i Lillys
djupa, sköna blick. Sedän sade hän osäkert
spörjande: Månne du, mitt hara, också såsom
frisk jag menar med återvunnen lifskraft,
skulle se allt i samma sköna ljus som nu?

Hän afbidade andlös hennes svar. Säkert
anade hon, att där låg en djupare mening bakom
de yttrade orden, men Lillys blick fortfor att med
samma stilla klarhet skåda ut genom det när-
liggande fönstret, därifrån vårsolen strömmade
in öfver henne som en gyllene flod.

Om jag kunde blifva frisk, pappa ja,
det vore nog härligt, men jag är nu nöjd med hvad
Gud vill, alldeles nöjd. Ali min oro och strid
har Hän soft tili ro.

Professorn tror började fadern.
Jag förstod det af hans blick i dag sva-

rade hon. Gud förvägrar oss icke heller att
hoppas, hvad vi önska, blott vi äro villiga att
låta Hans vilja ske och vänta på Hans stund.
Och det är jag, pappa, ty nu vet jag att frisk
eller sjuk skall jag alltid förblifva Hans barn.
Den »starkare» har besegrat mig.

Lofvad väre Herrans barmhärtighet
hviskade domprosten med skälfvande läppar.
Hän har upptagit minä böner.

Lillys fingrar gledo ur hans hand och grepo
om en bok, som låg bredvid henne på det hvita
täcket. »Och detta är den tillförsikt vi hafva
tili Honom, att om vi bedja något efter Hans
vilja så hörer Hän oss läste hon. Sedän såg
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skola vinnas för Hans rike, du bad den bönen för
mig, pappa, och då måste den ju blifva hörd.
Gud sviker aldrig sinä löften. Ser du pappa, din
konfirmationsgåfva är nött i permarna, den bar
värit flitigt i bruk hela vintern och har skänkt
mig många »goda hufvudkuddar».

Hän log ömt och förståelsefullt mot henne.
Du har aldrig predikat mig tili kristen,

men du har lärt mig bönens tungomål och lagt
Guds ord i min hand, och därför skall jag tacka
dig hela mitt lif.

Domprosten kunde knappt bära det. Hän
trodde, att hans bröst skulle sprängas af outsäglig
sällhet. Hän steg upp och gick fram tili fönstret.

Hvad jorden syntes honom skön i denna stund
med de knoppande träden, de grönskande gräs-
mattorna och svalornas jubel mot den höga,
blå himlen! När hän vände sig om, smålog Lilly
emot honom.

Jag såg en syn sade hon jag såg
någonting ljust sväfva fram där ute, kanske var
det en sommarfågel. Du fick inte bädda
puppan i mullen, men likväl skall det därur med
Guds hjälp uppstå en fjäril, som från sjukbädden
på lätta vingar skall svinga sig uppåt mot ljuset,
alltid mot ljuset.
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UR EN SMÅSTADS KRÖNIKA.

Den lilla staden ligger i landets sydligaste nejd,
förtjusande täckt, omsluten af en vacker hafsvik
och leende fjärdar. När lifvet här en gång slagit
rot, och människobostäder och odling först spå-
rats i dessa bygder är svårt att bestämma, men
åtskilliga föremål från stenåldern, som funnits i
jordens sköte, vittna om att redan i långt hän-
svunna tider folk här sökt sig boplatser.

Att utrannsaka, af hvilket ursprung dessa bebyg-
gare värit, tillhör forskaren. De många minnes-
märkena från forna dagar, språkbruk, namn och
ruiner kunna för honom utgöra ett godt material
vid hans studier. För andra stå de blott kvar
som hågkomster, hvilka mer eller mindre lefvande
återkalla det förflutna. Ett visst intresse med-
för det ju alltid, då en plats bevarar siika forn-
minnen, vittnande om gammal odling, och tanken
ilar gärna tillbaka, drömmande om tider och
individer, för längesedan gömda och förglömda.
Detta behag äger ock den ort dessa rader söka
skildra.
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Det hvilar ett särskildt lugn öfver småstäder
som denna, där gräset skjuter upp på ostenlagda
gator, invid hvilka de enkla röd- och gulmålade
trähusen ligga hopträngda med sinä trädgårdar
gömda åt gårdssidan. Det är nämligcn fyrtio-
och femtio-talens krönika här är fråga om, den
tiden då den lilla kuststaden ännu ingen järnväg
ägde, då gatorna lämnade mycket öfrigt att
önska och tullportarna hade kvar sinä respektabla
bommar.

Ack, dessa gamla tider, burn långt svunna
tyckas de ej vara från vår oroliga, framstegsrika
och jäktande nutid, då hvarje minut är dyrbar,
och hvarje vecka kan rymma seklers erfarenhet.
Då var det annorlunda! Man lefde enhvar sitt
stilla hemlif, visserligen under dagligt arbete,
men utan jäkt och slitande hast. Moderna växlade
icke så hastigt som nu, hvarför de små sömmer-
skorna icke tvungos att sv sig nervosa för att
vinna kundernas bevågenhet, om de ock i brist
på symaskiner nötte bort pekfingret under årens
lopp.

Industrin gick utan ånga; man gjorde kammar,
knappnålar m. m., väl kända öfver hela landet.
Förresten stod hemindustrin sig godt i täflan
om väfnader, lifsförnödenheter och husgeråd.

Man spann både lin, bomull och ull i hemmen,
väfde och sydde det mesta i toalettväg, för att ej
nämna de utsökta broderierna i hvitt och kulört
m. fl. konstfärdiga handarbeten, med hvilka sta-
dens unga tärnor sysselsatte sig. Yärdinnorna
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skotte om hushållet. Man slaktade, bakade,
bryggde och stöpte ljus i hemmen. Därtill kom
mjölkhushållningen, ty de flesta helst något
bärgade familjer hade egen ladugård med en
eller flera kor, hvilka hvarje morgon under vår,
sommar och höst i sakta mak drefvos ut på
bete i »borgmästarhagen» för att om kvällarna
hämtas åter, hvarvid deras melodiska klockor
och otåliga råmande vid tanken på den väntande
aftonkosten i krubban helt landtligt utfyllde den
fridfulla harmoni, som i solnedgången hvilade
öfver staden. Det var ett litet godt och enigt
samhälle, som bodde och byggde här inne. Man
låg ej i tvist med sinä grannar, och om det också
var delvis af nyfikenhet och ej blott och bart af
vänskapligt intresse man så i grund och botten
ville ha reda på sin nästas angelägenheter,
åstadkom detta småstadsskvaller säilän någon
skada.

Hvem kunde tili exempel påstå, att någon hade
ondt af gamla rådmanskan R-s nyfikenhet. Alla
människor kände ju så väl tili denna hennes
vetgirighet, visste att spanande blickar följde
hvarje rörelse på torget utanför det röda, två-
våningshuset, där rådmanskan från sitt fönster
hade en så utmärkt observationsplats, och det
var nog oftast blott ett godt löje man ägnade
hennes lilla svaghet att vara den första, som
spårat upp en ingången förlofning. Detta vetande
var ock lätt att förväfva, enär hennes äkta hälft
i sin egenskap afkontrollör öfver guldsmedsarbetet
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i staden genast hade sig bekant, om ett par släta
guldringar blifvit beställda, hvilket väl i anseende
tili samhällets begränsade invånareantal ej in-
träffade så alltför ofta.

Det beställsamma ryktet ville också påstå, att
då den hederlige rådmannen en gång af sjukdom
var förhindrad att handhafva sitt ämbete och
därigenom ej sin plikt likmätigt kunnat tillhanda-
hålla sin maka den åtrådda nyheten om en ovän-
tad förbindelse, rådmanskan i sitt hjärtas harm
klagande utropat: »R—m, R—m, det bar jag
för dina sjuka ben!»

Säkert gladde sig den goda gumman icke så
litet, då hon som den första kunde annonsera
sin egen enda dotters trolofning en ung dam
som på goda gnmder ansågs såsom en af stadens
allra vackraste flickor.

Invid torget låg äfven borgmästarns prydligt
uppförda gård. Den, som under dessa tidskiften
innehade denna för en småstad synnerligen bety-
delsefulla syssla, var en äkta hedersman af gamla
stammen, rättskaffens, välmående och sund tili
kropp och själ, samt mycket dugande såsom
ämbetsman. Hän var änkling sedän åratal till-
baka, och hans hushåll sköttes af en äldre»mam-
sell» och två trotjänarinnor, så att allt i gården
gick liksom i välsmorda gängor. Barnen, som
voro i uppväxtåren, gingo i skola å andra orter,
men borgmästaren hade vanligen i huset ett eller
flera af släktens barn, hvilka i stadens skolor
fingo sin första utbildning och i hans hem af den
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gode och vördade farbrodern omfattades med
innerlig, aldrig tröttnande välvilja.

Borgmästarn åtnjöt af sinä medborgare både
anseende och förtroende, hvilket hän å sin sida
gäldade med ständigt tillmötesgående, lika mot
hög som låg. Ett uttryck för hans stora gäst-
frihet var den sedvanliga höbärgningsutfärden
tili holmen Gåsörn, hvars hötäkt ingick i
borgmästarns löneförmåner. Också de äldre,
men enkannerligen de unga, inbjödos öfver lag
att deltaga i denna glada fest, och timmarna
svunno som minuter under kaffedrickning, glam
och muntra lekar på samma plats, där järn-
vägen nu drager fram och skramlande vagnar
under ånghvisslans gälla ljud, brusa öfver de
utplånade spåren af lätta fötters dansande fjät.
Ja, hvad månne väl deltagarne i den tidens an-
språkslösa picknicker i det gröna skulle tänkt
om detta bullrande vidunder i den landtliga still-
heten!

Offentliga nöjen räknade man icke med i
stadens lif. Någon sällsynt konsert eller en dans-
soare vid jultiden det var alltsammans. Eljes
roade man sig privatim och gick på kaffe tili
hvarandra senast kl. 4 på eftermiddagen för att
återvända i borgerlig tid tili sin ölost, innan man
kröp tili kojs. På slaget nio begynte brandvakten
sin rond kring staden, försedd med den föreskrifna
skramlan att brukas som varningssignal vid
inträffande eldsvådor.

Hvarje timslag ålåg det honom att med hög-
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ljudd röst å olika ställen i staden sjunga sin väl-
bekanta visa:

»Klockan är tio slagen.
Guds starka allsmäktiga hand
Bevare vår stad för eld och brand.
Klockan är tio slagen.»

Delta hindrade honom likväl icke att ibland
slå sig ned på kyrktrappan och där ljufligen slumra,
väl insvept i en stoppad, brun tulubb såsom
skydd mot kölden. Huru en slik, hedervärd
brandkonstapel skulle te sig på våra moderna
gator, är ej svårt att föreställa sig snarlik en
gengångare från Andersens »Lyckans galoscher».

Kyrktrappan, gamle brandvaktens trygga, natt-
liga hviloplats, för tanken omedelbart tili det
åldriga templet i stadens midt. Det är tili största
delen uppbyggdt på grefve Gustaf Adolf Lejon-
hufvuds tili Raseborg bekostnad, hvars vapen,
jämte hans husfrus, också äro infattade öfver
den stora ingångsdörren, bärande följande in-
skriptioner:

»Gustavus Adolphus Lejonhufvud, Grefve tili
Rasborg och Folkensten, Sveriges Rikes Råd
1653» samt

»Christina Chatarina de la Gardie Grefvinna tili
Rasborg och Falkensten 1653.»

Kyrkans inredning från äldre tider är numera
så förändrad och restaurerad, att man ej rätt
kan föreställa sig dess utseende i framfarna dagar.



75

Dess nuvarande kanske förnämsta sevärdhet är
altartaflan, föreställande Kristi begrafning, och
som tros vara ett verk af van Dyck eller möj-
ligen en mycket väl gjord kopia efter denne
mästare och hithämtad af grefve Lejonhufvud
från Tyskland, där den tagits som krigsbyte
jämte kyrktornets båda klockor, hvaraf stor-
klockan bär inskriften:

»Mitt ljud det kallar nu.
Ack! Kommen då tillhopa!
Låt mig bland döda ting
Ej orsak få att ropa
Til Gud och vittna om
Er tröghet til at gå
Dit I af Herrans ord
Ali glädje kannen få.»

Huru ofta har ej deras manande toner Ijudit
ut öfver staden i den stilla sommarmorgonen eller
den frostklara vinterkvällen, Ijudit med festlig
klang vid glada tillfällen eller sorgfullt och hög-
tidligt, då någon af stadens invånare ledsagats
på den sista färden tili hvilan i jordens sköte.
Åldrig och vördnadsvärd blickar den gamla
kyrkan som ett minne från svunnen tid ned på
människolifvet.

Från kyrkan tili skolan har vägen aldrig värit
lång, så ej heller här. Så kallade »bättre folks»
barn blefvo i sin yngsta ungdom undervisade hos
mamsell Ljungdahl, ett ganska respektabelt och
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något ampert fruntimmer, som förstod att injaga
en hälsosam respekt hos sinä elever. Att hon
var långt ifrån fager vittnar en liten gosses oförbe-
hållsamma svar på lärarinnans skarpa: »Hvad
gapar du på, pojke?»

»På dina stora, fula ögon», Ijöd piltens.af tradi-
tionen bevarade genmäle, som säkert åsamkade
delinkventen en handgriplig tillrättavisning af
»mäster Erik», en i den tidens småskolor säilän
frånvarande och mycket fruktad herre.

Efter slutad skolgång här, gingo gossarna in
vid stadens storskola och flickorna i enkefru
Sortans en tid mycket anlitade pension, där alla
sedvanliga läroämnen förekommo.

Det var en ung, glad skara, dessa flickor, som
efter slutad läxläsning de vackra eftermiddagarna
ströfvade omkring i stadens täcka omgifning eller
af en stadig »gammalpiga» lät ro sig ut tili Rams-
holmen för att under skämt och skratt löga sig i
sommarböljorna.

Hvad de hade det muntert, och huru många
skämtsamma upptåg de hittade på. Där funnos
vackra ansikten, intelligenta pannor och sjun-
gande läppar bland dem, en blomsterkrans som
den lilla staden med skäl kunde vara stolt öfver.
Ja, fägringen tycktes höra samman med naturen
i denna lilla lyckliga vrå af världen, och då skön-
heten alltid värit en farlig gåfva föranledde den
också här åtskillig romantik, förälskelser, olycklig
kärlek och tili och med en enlevering, hvilken af
skolflickorna genomlefdes med en spänning, som



77

om de själfva värit medspelande i den lilla dramen.
Med hvilken bäfvande förtjusning deltogo de ej
i efterspaningarna efter den försvunna unga skön-
heten, hvilken tili en början antogs hafva i ett
utbrott af olycklig kärlek förkortat sitt lif genom
att kasta sig i en eller annan bottenlös brunn i
nejden, och hvilken intressant häpnad, när den
lugnande underrättelsen omsider anlände och
förkunnade, att älskaren trotsat alla hinder för
att eröfra sin gudinna och med henne knutit
äktenskapets band å annan ort. Endast de, som
själfva lefvat med i liknande spännande äfventyr,
förmå uppskatta innebörden däraf tili dess fulla
värde. Visst är att denna »stormvind i ett glas
vatten» länge upprörde ortens lilla värld med
sinä svallvågor.

Naturligtvis hade staden också sin nobless,
några officersänkor och döttrar, däribland änke-
kaptenskan A—ff, som med sinä åtta trefliga och
omtyckta döttrar bebodde egen gård uppe i staden
invid »Dronninggatan». Lefvande i trånga ekono-
miska förhållanden, ägde de stor skicklighet i alla
slags handarbeten samt voro behagliga och kvicka;
de flesta seglade in i äktenskapets hamn.

Majorsdöttrarna Ulla, Anette och Carolina C —dt
tillhörde samma krets och bodde äfven i egen
gård med rödmåladt hus och en förtjusande träd-
gård, i hvilken georginerna, ortens vidtberömda
specialitet, då som långt senare prunkade i broki-
gaste färgprakt.

De tre systrarnas hem var synnerligen prydligt,
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med hvad nutiden benämner antik möblering,
allt väl hållet och smakfullt ordnadt som ett
näpet nipperskrin, vittnande om ägarinnornas
skönhetssinne, tina smak och belefvenhet. Och
tina voro verkligen dessa damer både tili sätt och
hjärtelag och åtnjöto af hela sin omgifning obetin-
gad och vördsam aktning.

Af de äldre köpmanshusen på platsen räknades
äfven flera, genom förmögenhet och anseende i
öfrigt, tili ortens honoratiores, hvilka gästfritt
representerade vid festliga tillfällen. Sällskaps-
lifvet var dock såsom nämndt ej mycket ställdt
på det offentliga, men det fördes ett gladt um-
gängeslif med musik och sång, ofta upptagande
de nyaste melodierna äfven från Sverige, med
hvilket land man tack väre sjöfarten stod i för-
bindelse. Det hade ju trakten här omkring alltid
gjort, ända från de dagar, då herr Bo Jonsson
Grip höll hof på Raseborg, och äfven senare när
dessa farvägar beforos af Sveriges grefvar och
riddersmän på resor från och tili deras nyländska
gods, medan Sigfrid Aronii Forsius i stadens torftiga
prästbol öfvade lärda studier och på natthimlen
tydde stjärnornas underfulla skrift.

Ja, mycket och mångt hade den lilla staden
upplefvat många växlande skiften, innan den
nått seklets midt, och ett och annat fanns dock
än att genomlefva, t. ex. kriget på 50-talet, som
under några oroliga dagar spridde skräck och fasa
äfven i dessa fredliga bygder. Nu ligga håg-
komsterna från dessa tider som bleka höstblad
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på tidens snabbt ilande ström. Sedän dess hafva
bilderna i dess kaleidoskop kanske växlat än
snabbare och utvecklingen på alla områden likaså.
Daglig järnvägsförbindelse och ångbåtsfart, väx-
lande industriella verk och nya skolor, bland
dem den härd, från hvilken nytändningen i vårt
svenska folkbildningsarbete utgått, men någon-
ting af den lugna harmoniska stämningen, från
fordom har i alla fall glömt sig kvar öfver det
lilla samhället vid den lugna vikens Strand, en
stämning som den flyktigt passerande turisten
ej skall förstå, men som hvarje vän af det för-
flutna skall taga vara på för att af de spridda
hågkomsterna från »den gamla goda tiden» binda
en enkel minneskrans.



EN SKÄRQÅRDSIDYLL.

Värdinnan i Östergården på Stora Stensön satt
och vände på ett öppnadt bref, medan hon med
glasögonen på näsan allt emellanåt stafvade
igenom en och annan rad af det glest skrifna inne-
hållet. Tydligen fattade hon emellertid icke klart,
hvad skrifvelsen åsyftade, ty då fasta, manliga
steg hördes i förstugan, drog hon en hörbar suck
af lättnad.

Bra att du kom, Paul sade hon och sköt
upp glasögonen i pannan. Här är nu ett bref
från det där stadsfolket, som viii bo hos oss i
sommar. Doktorns ha visat dem på Östergården,
kan jag förstå, och nu vilja de ha svar med det-
samma, men det får du styra om, Paul.

Det viii jag göra, mor, haf ingen försorg.
Mannen han kunde vara omkring trettio år

eller något mer tog brefvet och satte sig på
den breda, rödmålade bänken under fönstret i
storstugan.

Han var lång, bredaxlad och blond, någon-
ting midt emellan jätte och sjöbuss. Då han
vikit om sista sidan, stack han brefvet i kuvertet
och såg bort tili modern.

Jag skall skrifva svaret i denna dag sade
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han. Doktor Westerbergs ha berömt stället för
de här nya, och de säga sig vara nöjda med vara
villkor.

Godt, men när ämna de komma?
Efter medlet af juni, står det. Han slog

lätt på brefvet med sin kraftiga, bruna hand.
Jag tror det är högförnämt främmande vi få denna
sommar statsrådet Stjärnfelt det låter som
adel, men det kan vara oss likgiltigt: efter doktorns
ha rekommenderat stället, ha vi ingenting att
bekymra oss för. De kanna såväl oss som Öster-
gården. Med ett godmodigt leende återvände
han tili sitt arbete.

Statsrådet Stjärnfelts räknades tili de höga i
samhället, det viii säga i främsta rummet stats-
rådet själf och i det andra fröken Minette, hans
syster, som i många år, alltsedan svägerskans
död vid tvillingarnas födelse, förestått hans hus
och hem. Öfver detta hem låg städse någonting
konventionellt, • cirkladt, tack väre värden, som
aldrig ens i umgänget med sinä döttrar kunde
bortlägga den naturliga stelhet, hvilken i berörin-
gen med andra urartade tili en högdragenhet,
som i det hela var mindre angenäm att komma i
beröring med. Han var i allo husets styresman
och envåldsherre, och ehuru »tant Minette», som
barnen kallade henne, så godt hon kunde för-
sökte iakttaga sin värdighet och vara ett eko af
sin herr broder, hade hon i det hela alls ingenting
att bestämma. Statsrådet hade i en följd af år
ansett en villa i hufvudstadens närhet, helst i

6
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Brunnsparken, högst lämplig såsom sommarnöje
för familjen, nämligen för systern och de fyra
unga döttrarna, medan han själf föredrog en
rekreationsresa tili någon badort. I år däremot
hade han bestämt, att de skulle tillbringa sin
sommar i skärgården.

Husets läkare, doktor Westerberg, hade hän-
delsevis omnämnt deras mångåriga vistelse ute i
skären och antydt, att hafsluften säkert skulle
bekomma de unga damerna väl, och då nu dok-
torn detta år för ett stipendium måste resa utom-
lands, rekommenderade han på det varmaste sitt
gamla sommarkvarter hos värdinnan på Öster-
gården å Stora Stensö, där hennes enda son,
kapten Jansson, på bästa sätt skulle draga för-
sorg om fruntimren.

Prisbilligheten och doktorns förord hade plöts-
ligt förorsakat dennaförändring i sommarplanerna,
och då statsrådets vilja var husets lag, föll det
ingen in att opponera sig mot detta beslut, så
olämpligt det än föreföll särskildt tant Minette,
som tyckte obeskrifligt om sitt goda Helsingfors
och sinä trefliga aftnar vid Brunn, och fastän
hon icke vågade tilistä det för brordöttrarna
varieten och alltsammans.

Flickorna däremot funno det nya förslaget
ganska antagligt. Ungdomen älskar ombyte, och
de voro längesedan trötta på det gamla enahanda
från flydda somrar. En bondgård i skärgården
hade det företrädet att vara någonting helt och
hållet nytt för dem.
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Vi skola ofta vara på sjön sade Gudrun,
den andra i syskonkretsen, och blickade dröm-
mande rakt framför sig med ett par vackra men
något närsynta, gråblå ögon.

Manne där finns någon, som viii segla med
mig ut tili hafs undrade Hjördis, äldsta syster.

Men en riktigt bra båt och en skicklig styrman
får det lof att vara.

En ung sjöman med blåsvart hår och blixt-
rande ögon interfolierade Gudrun, som alltid
lefde mer eller mindre i romanernas värld.

Alltid kommer du fram med någon lustig
fantasi log systern. Tro inte, att vi finna
på någon af dina romanhjältar där ute på »bond-
landet», som tant Minette behagar kalla det.

Men Gudrun hörde henne ej. Hon hade redan
återvändt tili sin bok; hon hade riktigt läsvurm
och, trots sinä sjutton år, ganska litet fotfäste
i den rama verkligheten. De två yngsta, skol-
töser i korta kjolar och med hängande flätor, fros-
sade däremot i tankarna på att få ligga i gröngrä-
set och tumia om med hundar och hästar verk-
liga djur, som deras barnahjärtan alltid åtrått.

Hjördis skämtade öfver deras förtjusning. Hen-
nes egen gick däremot i något annan riktning.
Hon tänkte på skuggande, hvitstammiga björkar
och skumkrönta vågor med en ung flickas hela
ljufva drömmeri. Hon var den vackraste af
systrarna, det voro alla ense om, och under den
sista vintern, då tant Minette infört henne i
sällskapslifvet, hade hon fått höra många smick-
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rande yttranden. Hjördis visste således, att hon
var en ung skönhet och kände sig stundom också
en smula stolt däröfver, då hon kom att tanka
därpå, men för det mesta hade hon så mycket
annat i tankarna, att hennes eget utseende blef
skjutet åt sidan. Sålunda kom hon aldrig att
ana sin unga fägrings trollmakt, hvarför ej heller
någon kunnat kalla henne kokett. Hon log gladt
mot enhvar, både gammal och ung, och den
trumpnaste kunde ej undgå inflytandet af denna
solskensvärme.

Tant Minette hade alit skäl att vara stolt
öfver henne. Hon hade ju också själf uppfostrat
Hjördis och kände sig därför viss på, att hon
alltid skulle uppföra sig korrekt.

Ja, hvarför icke! Hjördis log åt tantens belåten-
het med sitt uppfostringsresultat, det var just
inte lätt att göra konster, då vägen var så rakt
utstakad för en, utan hinder och med trygga
stängsel åt alla sidor. Pappa var bra konventionell
och ceremoniell och tant Minette hans underdåniga
slafvinna. Manne mamma skulle vågat?

Hon var ännu så ung, när modern dog, men hon
kände dunkelt, att faderns hårda töm också
betvingat henne.

Det var nog bäst, resonerade Hjördis, att taga
lifvet sådant det var och göra det bästa möjliga
af förhållandena. Syskonen voro ju också från
barndomen vana vid strama tyglar från fars sida.
Tant Minette kunde man ibland lirka med, och
på lediga stunder i sinä egna rum togo de unga
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skadan igen och voro glada och uppsluppna af
hjärtans grund.

Efter några dagars bråk och packningsbestyr,
hvarvid fröken Minette ville medföra både möjliga
och omöjliga saker i sinä oräkneliga koffertar,
och sedän hon närä nog uttömt tjänarinnornas
krafter och ungdomarnas tålamod statsrådet
hade visligen farit sin väg i god tid, förrän de
begynte sinä reseförberedelser befunno sig nu
den öfriga familjens alla medlemmar lyckligt och
väl ombord på den kustångare, som skulle föra
dem tili ort och ställe.

Hjördis njöt i fulla drag af sjöresan. Hon kunde
timmen ut sitta orörlig och betrakta den blanka
strimma båten lämnade efter sig eller horisontens
blånande rand framför dem. Också tvillingarna
njöto på sitt sätt, i det de kilade omkring hela
fartyget och stucko sin näsa öfverallt, för att
sedän med barndomens hela friska aptit, förstärkt
af sjöluften, upprepade gånger anlita reskorgens
smakliga anrättningar, alltid lika fryntligt ser-
verade af den gamla köksan, som följde med
dem tili landet.

Gudrun hade en intressant bok tili reslektyr
och visste knappt, om de foro på land eller vatten.
Men det var däremot fallet med den stackars
tant Minette, som, fullt öfvertygad om att man
ovillkorligen blef sjösjuk så fort man satte foten
på ett fartygsdäck, om det sedän var storm eller
stilltje, nu på den vackra, spegellugna sommarda-
gen led alla en inbillad sjukdoms kval nere i den
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kvafva damsalongen. Det var riktigt synd om
henne, tyckte den godhjärtade Hjördis, som del-
tagande satt hos henne långa stunder. Men då
husan Agatha, som på sätt och vis spelade kam-
marjungfruns roll hos sin matmoder, erbjöd sig
att sätta kompresser på fröken Minettes af ångest
och rumsvärme heta panna, flydde hon åter med
lätt hjärta tili sin luftiga plats på öfre däck, där
hon med sin drömmande blick och sin eleganta
resdräkt utgjorde en ej så litet fängslande före-
teelse för de öfriga passagerarne ombord.

Östergården, där statsrådet hyrt för sommarn,
låg vackert på en höjd med vidsträckt utsikt öfver
en fjärd, fullströdd af leende holmar. Emellertid
befanns bryggan, där man skulle landa, inkilad
i en trång vik, hvarför de resande och deras
effekter måste afhämtas från ångaren i båtar.
Det såg på intet vis farligt ut, men tant Minette,
som nu, tack väre Agathas behandling, kömmit
på fötter igen, förklarade med förtviflans beslut-
samhet, att hon hellre skulle dö, än riskera att
stiga ned i dessa »guppande nötskal».

Här voro goda råd dyra. Hjördis bad och öfver-
talade så bevekligt som möjligt. Se hara på
dem, kära tant, de äro ju både stora och stadiga
försäkrade hon. Alla saker äro redan ned-
flyttade, och ångbåten får inte uppehållas.
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Jag svimmar skrek den olyckliga tanten
och slöt ögonen för att ej behöfva se faran i
ansiktet. Men just i detta kritiska ögonblick
lyftes hon lätt som ett dun af ett par kraftiga
armar ned i båten och satt, innan hon ens hunnit
draga andan, välbehållen hos Gudrun och små
flickorna i den breda farkosten.

Hjördis kastade ännu en blick omkring sig för
att öfvertyga sig om att alit deras resgods riktigt
blifvit instufvadt där nere. Hon saknade blott
sin parasoll, och en af matroserna sprang genast
att söka den. Styrmannen räckte fram den, och
kaptenen uppe på kommandobryggan tog af sig
hatten för henne. Ungdom och fägring taga
öfverallt sin tribut.

Den unga flickan hälsade älskvärdt åt alla
sidor. Sedän satte hon lätt sin lilla skospets på
trappsteget, medan hon kände sin hand omfattas
med ett stadigt tryck. Hon såg ned och rakt in i ett
manligt ansikte, omgifvet af blondt hår och skägg,
och mötte en beundrande blick ur ett par icke
stora, men klarblå ögon.

Stöd sig på mig, fröken, så går det bra.
Tack!

I anledning af propellerns slag, gjorde båten just
en liten extra rullning, och Hjördis grep gärna ett
fastare tag om den hjälpande handen. Snart satt
också hon nere i båten, som raskt sköt ut från
ångarens sida. Ännu några afskedsviftningar å
ömse sidor, och snart hade tili och med röken från
skorstenen skingrats bortom närmaste udde.
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Hjördis vände sig om och såg på mannen, som
bistått henne vid nedstigandet. Han satt nu
akterut och förde med kraftfull hand den tunga
styråran. Hvad han var för en jättelik skepnad,
tänkte ho n, så kraftig och solbränd. Var väl
detta en bonde, undrade hon. Å nej, han var nog
någonting finare, han såg ju helt stilig ut i sin
blå kavaj och den grå slokhatten.

Hon hade just hunnit tili denna punkt i sinä
reflexioner, när ett högljudt »väl rodt» ochbåtarnas
skrapande mot strandstenarna tillkännagåfvo, att
de voro fr amme.

Småflickorna skreko af förtjusning, när de satte
foten på land. Gudrun kisade genom pincenezen
och sade snusförnuftigt: »Här ser ju ganska nätt
ut.» Men Hjördis utbrast med ungdomlig entusi-
asm: »Det är härligt vackert!»

Den blonda mannen gaf henne en glad blick.
I grunden hade hon också rätt, ty gården var

verkligen väl belägen på sin grönskande back-
sluttning med en vacker björkdunge tili höger
och mörk barrskog åt andra sidan. Längst in i
viken låg helt pittoreskt ett gammalt båthus,
och där invid ett litet nymåladt badhus bland
lummiga strandalar.

Tant Minette blef åter, trots ali sin förmodan,
med största lätthet förflyttad i land af »den
blonde jätten», som Gudrun hviskade tili Hjördis.
Båda logo, men då han i detsamma vände sig om
och såg på dem, märktes det tydligt, att han
tog deras löje åt sig, och Hjördis kände sig, trots
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sin oskuld, nästan brottslig. Hon såg därför
afbedjande upp tili mannen, och med ens syntes
där ett solsken, som lyste upp hela det friska,
bruna ansiktet. Helt lätt om hjärtat sprang den
unga flickan uppför backen.

I den snygga, rymliga förstugan, som doftade
af renlighet och enris, stod värdinnan, en fryntlig
gamma, och hälsade dem välkomna på bredaste
bygdemål. Hon visade resenärerna deras rum,
en stor sai och två vackra, ljusa gafvelrum.

Det blef nog mer än tillräckligt för dem,
försäkrade Hjördis gladt, medan hon genast i
tankarna placerade tant Minette i rummet åt
gårdssidan, där det var morgonsvalt, reserverade
en egen vrå åt tvillingarna i salshörnet och tog
hörnkammaren mot sjön i besittning för Gudrun
och

%
sig själf.

Tjänsteflickorna fingo bo på vinden. Ett eget
litet kök hade redan tidigare inredts åt doktorns
af förstugukammaren. Snygghet och en viss
prydlig ordning präglade det hela, om också
möbleringen föreföll enkel nog för stadsborna från
den komfortabla våningen där hemma. Upp-
bäddade sängar med svällande bolster och rosiga
täcken fanns det godt om. Värdinnan förevisade
dem också med berättigad stolthet.

I »flickornas rum» funnos två sängar, ett bord
•under fönstret åt trädgården, tre pinnstolar och
en präktig, blåmålad kista med järnbeslag.

Här är verkligen något tomt menade
Gudrun och såg sig kritiskt omkring. Om
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man helst hade en stackars hylla för sinä böc-
ker.

Åh, det sörjer visst kapien Jansson för!
Hvem är kapien Jansson?
Din »blonda jätte», barn skrattade Hjördis.
Och det bar du redan lagit reda på
Doktor Westerberg talade om kapien Jans-

son, och där nere kallade folket honom så.
Gudrun nickade. Nå, man får väl hjälpa

sig, så godt man kan.
Jag tycker det är roligt för ombytes skull

sade Hjördis glädtigt. Och hvad betyder dess-
utom allt annat, då man bar en sådan utsikt.
Åh, hvad den är härlig! Hon hade slagit upp
fönstret åt sjösidan. Nu satt hon på fönster-
brädet och småsjöng:

»Vacker är min hjärtanskär
Och blåa ögon har hän,»

Där nere gick någon i detsamma förbi på gång-
stigen, som ledde tili stranden. Hjördis drog sig
rodnande tillbaka det var kapien Jansson.

Gudrun började skratta, medan hon i sin tur
böjde sig ut och blickade efter den bortgående.
Hän ser i det hela ganska stilig ut, den här bond-
kaptenen sade hon med tonvikt på det sista
ordet. I jämförelse med roddarne hade hän
ju också en ståtlig hållning.

Du söker alltid efter romanfigurer log
systern. - Jag tycker hän såg god och pålitlig ut.
Nu går jag ut och ser mig omkring.
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Gör du? Gudrun stod tveksam och vände
på de sista bladen i reslektyren. Jag tror jag
skall sluta den här boken först sade hon.

Där gick nu Hjördis utan hatt, så att kvälls-
solen fritt fick skimra på hennes glänsande hår.
Hon gick framåt stigen inne i björkdungen och
kände sig så fri och glad som aldrig förr. I djupa
drag andades hon den svala aftonluften, och när
hon kom in i skogen, måste hon luta sin kind
mot närmaste stam och kyssa den fina, hvita
barken, innan hon gick vidare.

Hvad det var stilla och skumt under de höga
kronorna. Hon blef så högtidlig tili mods och
knäppte omedvetet händerna; det var alldeles
som i en kyrka. Men där glesnade skogen redan;
stigen som hon följt förde tili en Strand, motsatt
den, där de landat, och när hon såg det blanka
vattnet, var det som om en trollmakt gripit henne.
Hon måste nödvändigt upp på den lilla rödbruna
klipphällen, som stupade brant ut i sjön.

Det luktade tång och saltvatten. Något friskt,
förnyande låg bestämdt i själfva luften. Flickan
kände, hur snabbt hennes hjärta slog, och med
ett litet jubelrop bredde hon ut armarna.
Hvad det var härligt att vara ung och glad
att lefva!

Nästa minut ryckte hon dock skrämd tillbaka.
Tänk om någon sett hennes barnsliga känslo-
utbrott! Hon var ju som stadsbarn och särskildt
som sin fars dotter van att behärska sig och
tänka på observerande blickar. Men så log hon
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igen. Här var ju ingen att bry sig om i detta frihe-
tens förlofvade land.

Emellertid hoppade hon med en viss aktsamhet
ned från klippan och vek åter in på gångstigen,
och där kom nu kapten Jansson gående med
några nät öfver skuldran. Öfverallt och allestädes
dykte hän då upp, och nu hade hän naturligtvis
sett hennes tokerier, det kunde hon ana af leen-
det, som ännu dröjde kvar på hans skäggiga
läppar. Nå, det var ju hara repressalier. Hän
trodde nyss, att de skrattat åt honom så var
det lika igen, och de voro kvitt!

Jag tror, att fröken tycker om Östergården?
sade hän och stannade i förbigåendet. En

världsman skulle förstås haft tili hands någon
banal fras om vädret tili exempel eller den vackra
aitonen, men kapten Jansson gick rakt på sak och
vidrörde just det, som nu fyllde flickans sinne.

Denna enkelhet anslog Hjördis, ty den stod i
samklang med omgifningen. Ja sade hon
och såg gladt upp tili honom med sinä klara ögon.

Jag tycker, att här är obeskrifligt vackert,
vart man än ser, och jag är glad, att det ligger en
hei lång sommar framför oss.

Hän smålog nästan tacksamt och öfverfor med
en lång blick hela den tjusande flickgestalten,
från det bara hufvudet med sitt ledigt uppsatta
hår, tili de små näpna skospetsarna. Sedän tog
hän vördsamt af sin slokhatt för henne, innan
hän fortsatte vägen tili stranden.

När Hjördis kom hem, satt den öfriga familjen
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redan vid kvällsvarden, men tack väre det nya
och ovanliga i förhållandena, undgick hon före-
bråelser för sin försumlighet. Hon slog sig belåten
ned och lät den nysilade mjölken, det färska
rågbrödet och det gula smöret sig väl smaka.
Promenaden och framförallt sjöluften hade gifvit
henne en strykande god matlust.

Lilla Bebe »Prinsessan» som systrarna kallade
henne berättade om »små sota kalfvar», som
hon sett i en hage, och hennes syster »Sällskaps-
damen» interfolierade något om »hvita bä», som
de matat med bröd ute på bakgården. Tili och
med tant Minette såg belåten ut, där hon läppjade
på sitt te och slog den tjocka, mustiga grädden i
sitt mjölkglas en sommarsejour i skärgården
hade kanske också sinä små fördelar.

Då man tagit godnatt, och Hjördis stoppat
täcket om tvillingarna och kysst deras rosiga
kinder, som hon alltid brukade, satt hon ännu
länge uppe vid fönstret och beundrade sommar-
nattens frid. Det var såsom hon nyss sagt tili
kaptenen ljufligt att hafva en hei sommar i
perspektiv här ute.

Nästa morgon var Hjördis tidigt vaken. Hon
klädde sig tyst och smog sig ljudiöst ut, lämnande
Gudrun, som älskade sin morgonro, försänkt i
djupaste sömn.

Där ute hängde daggen ännu som pärlor på
ett och annat vajande strå, sjön låg lugn, och
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luften var fylld af denna underbara friskhet, som
verkar likt ett förnyelsens bad på kropp och
själ.

Så skönt! Hjördis såg sig omkring med
strålande blickar. Hon var själf i denna stund
en återspegling af vårfägringen i naturen.

Godmorgon, fröken!
Godmorgon kapten! Hvad alla här äro

tidiga. Hon pekade bort mot åkern, där arbets-
folk och dragare redan voro i full verksamhet.

Vi stiga upp med solen den här tiden på
året svarade hän. Men tänk att fröken som
stadsbo också redan hunnit ut?

Jag tyckte, att morgonen var för vacker
att sofvas bort smålog hon. Hvart går
kapten?

Jag skall ro ut och se efter minä abborrnät.
Får jag komma med? Hvad den bönen

lät barnslig. Hon såg förväntansfullt på honom.
Om fröken vill svarade hän leende.
Så roligt det skall bli jublade hon och

började raskt trippa framför honom, ty stigen
mot stranden var för smal att gå jämsides. Det
gaf emellertid hennes följeslagare godt tillfälle
att beundra den graciösa företeelsen, och allt
emellanåt vände hon sig om och gaf honom ett
solskensleende tili tack för den erhållna tillåtelsen.

I strandbukten låg kaptenens lilla eka. Hän
hjälpte Hjördis att stiga uti och hoppade själf
efter henne. Båten gled lätt som ett spån öfver
vattnet; det såg ut, som om hän blott på lek
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doppat årorna och som om en hemlighetsfull
makt från djupet drifvit dem framåt utmed den
grönskande stranden, där vattnet låg svartgrönt
i trädens skugga.

Hjördis satt först alldeles stum af förtjusning.
Sedän gaf sig hennes beundran luft i små utrop, och
slutligen började hon prata och kvittra alldeles
som en liten munter fågel, tyckte kaptenen, som
log åt hennes glädje, en glädje lika ren och omed-
veten som ett lyckligt barns.

Abborrnäten skulle så när blifvit glömda, om
icke Hjördis i rätta stunden påmint om dem.
Hon var grufligt nyfiken att se, huru det gick
tili att fiska. Saken ägde hela nyhetens behag
för henne, och kaptenen måste flere gånger varna
henne att icke falla i sjön, så ifrigt böjde hon sig
öfver båtkanten och hoppade af fröjd, hvarje
gång en sprattlande abborre slängdes in i korgen.

Återfärden var lika angenäm, ehuru solen nu
sken så varmt, att Hjördis måste skydda sitt
hara hufvud med den uppspända parasollen, som
med ett rosenskimmer omstrålade det unga,
glada ansiktet på aktertoften.

Tant Minette var förgrymmad öfver brors-
dotterns tilltag att stiga upp midt i natten och
gifva sig af på sjön med en obekant kari, därtill
utan hatt hvilket för hyns skull nästan var
den värsta förbrytelsen. Men några blida ord
tili ursäkt hade här ute en förunderligt kraftig
verkan att omstämma den goda damen, som
kanske tyckte det inte lönade mödan, eller rättare
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föll sig bekvämare att inte hålla så styft på
det konventionella här långt borta på »bondlan-
det». För resten var pappa statsrådet vid denna
tid i Wiesbaden, och det förändrade saken betydligt.

Fröken Minette var tili sin natur i grunden
flegmatisk och tyckte om att sköta sig, och därför
blundade hon för vissa öfvergrepp, då hon själf
fick njuta sin lugna morgonhvila, taga sin siesta
så grundlig som möjligt och för resten syssla med
sitt kära broderi, som icke behöfde förfärdigas
under denna sornmar.

Hjördis var lycklig däröfver, det kändes skönt,
att en gång vara fri, fri som böljan på fjärden och
som den vackra måsen, som på silfverskimrande
vingar flög öfver hafvet.

Tvillingarna fingo sitt lystmäte af att springa
barfota på strandens varma, hvita sand, eller
lyssnade de på historier, som Hjördis läste högt
för dem i alarnas skugga, medan Gudrun låg med
händerna under hufvudet i hängmattan eller
hängde öfver en ny bok. Stundom följde hon
också sin syster på någon utflykt tili sjöss eller
lands, men oftast var hon för trög att röra på sig,
hvarför hon lät Hjördis gå allena eller med kapten
Jansson tili ledsagare.

Kaptenen var den förmögna gårdens ende son
och på sätt och vis äfven husbonde på stället,
ty fadern låg lam sedän flera år tillbaka.

Modern en hurtig, originell gumma skötte
driftigt den inre hushållningen och hjälpte sonen
med råd och dåd i den yttre, ty hans håg hade
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aldrig legat åt jordbruket. Redan som ung gosse
hade han begifvit sig tili sjöss, och åt detta yrke
hängaf han sig med lust och lif och hade redan
gjort undan sin styrmansexamen med heder, då
faderns sjukdom tvang honom att öfvergifva
sjömansyrket.

Nu försökte han visserligen samvetsgrant ägna
sig åt landtbruksgöromålen, men hos den äkta
sjomannen dröjer alltid innerst kvar en trånande
längtan tili hafvet.

Han passade också annars icke rätt i sin när-
varande ställning, ty hans natur var olik hans
omgifning, han hade alltid haft, hvad man kunde
kalla »vidare vyer» än de. Långa sjöresor tili
främmande land, och under fritimmarna träget
bedrifna studier af alit i bokväg han öfverkommit
hade i ej så ringa grad utbildat de gåfvor han af
naturen ägde. Det var nog på visst sätt en sam-
manrafsad bildning, girigt samlad af en sökande
själ, men den ställde honom emellertid högt öfver
hemmets niva och ensam midt ibland de sinä.

Därtill kom ännu någonting annat. Inom den
godmodige, kraftfulle jätten fanns på djupet
samma fond af poesi och svärmiskt drömmeri som
hos den fint uppfostrade unga damen, statsrådets
vackra, uppburna dotter. Instinktmässigt hade
han alltid skyggat tillbaka för det grofva och
råa, som lifvet i hans förhållanden fört honom i
beröring med, och sträckt sig i ödmjuk hängifven-
het mot alit, som var fint och skönt, en idealist af
renaste vatten i sjömansblus eller vadmalsjacka.

7
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Sadan var kapten Jansson, Hjördis outtröttlige
följeslagare hvart det än bar, på ströftåg tili
grottor och utsiktsberg, på bärplockning långt
bort tili aflägsna holmar eller på segelfärder, som
sträckte sig ut tili de yttersta skären, där »Som-
marland», den mystiska ön, låg halft dold i blå
dis och skänkte stoff åt flickans lifliga inbillning.

Hon var lycklig öfver dessa enkla friluftsnöjen,
som den ovanligt vackra sommaren erbjöd, vida
lyckligare än forr på festerna borta i hufvud-
staden. Och kaptenen å sin sida kände sig rik-
ligen belönad för tid och möda, då han såg glädjen
stråla ur dessa ljufva flickögon, som han aldrig
kunde se sig mätt på.

En morgon kom han hem med en knippa
liljekonvaljer åt tvillingarna. Alla systrarna
blefvo förtjusta öfver blommorna, och då de
isynnerhet råkade vara Hjördis älsklingar, erbjöd
kaptenen sig genast beredvilligt såsom vägvisare
tili ängen där de vuxo.

Man skyndade med ungdomens ifver åstad,
och vid åsynen af den ofantliga blomsterrikedomen,
ett helt fält öfversålladt af de doftande, hvita
klockorna, kände flickornas hänförelse inga grän-
ser. Hjördis var särskildt intagen, om också
ej lika högljudd som de öfriga, där hon som blom-
mornas genius sväfvade omkring i sin hvita kläd-
ning med händerna fulia af konvaljer, som hon
tryckte tili sitt bröst och sinä friska, röda läppar.

Kapten Jansson stod och betraktade henne
nastan tillbedjande, som om hon värit ett högre
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vasen än andra jordbundna, och ehuru, han
erbjudit sig att hjälpa med plockningen, var det
icke många stänglar han hade i sinä stora, bruna
näfvar.

När de ändtligen ansågo sig ha samlat nog
och slogo sig ned under några skuggiga träd
för att binda buketter, kastade kaptenen sig också
i gröngräset och betraktade sedän oafvändt
Hjördis späda fingrar, som fogade blomma tili
blomma, tills hon plötsligt såg upp och skälm-
aktigt frågade, om han icke hade lust att hjälpa
tili med annat än med ögonen, ett skämt som
kom den goda kaptenen att rodna under sol-
brännan och genast lydigt förfoga sig tili platsen
vid den unga drottningens fötter, där han tyd-
ligen fann sig utomordentligt väl.

Gudrun hade lutat sig tillbaka mot trädstam-
men, där hon satt, och såg nu småkisande öfver
tili de andra två. Det var en nätt liten tafla i
grön ram, tyckte hon. Hjördis var ju alltid behag-
lig att se på, och kapten Jansson såg inte heller
illa ut, åtminstone i denna omgifning. Just nu
tili exempel låg där i hans beundrande blick, då
han räckte fram sinä blommor, ett uttryck, som
kunnat anstå hvilken romanhjälte som helst.

Seså, nu har jag alla buketterna färdiga
hörde hon systern säga, i det hon reste sig upp.

Tusen tack, kapten, för det nöje ni i dag beredt
oss!

Gudrun reste sig också för att tacka, men
kaptenen kom helt plötsligt ihåg, att han måste
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skynda sig att se efter sin nytjärade båt, som låg
och torkade vid båthuset, och afklippte sålunda
alla vidare tacksägelser.

Han är verkligen en snäll människa sade
Gudrun, när de långsamt vandrade hemåt i
middagsvärmen. Han gör alit, hvad du ber
honom om, Hjördis!

Kanske. Den unga flickan smålog, hon
var i tysthet en smula stolt öfver sin makt gent-
emot denne jätte. Dessutom var han alldeles
oumbärlig för hennes trefnad på östergården
hvar skulle den funnits tili utan honom, som
alltid var tili hands och aldrig gjorde svårigheter,
då det gällde att uppfylla hennes önskningar.

Hon gick smågnolande framåt och slog med sin
parasoll hufvudet af en vacker campanula, som
nyss fritt höjt sin resliga stängel öfver ängsmattan;
hon såg icke, att blomman föll, och visste ej,
att hon trampade på bladen med sinä små blanka
skor, utan vandrade glädtigt vidare, medan blå-
klockan låg kvar och hvitnade i solbaddet på
vägen.

Så ilade tiden undan vecka efter vecka, men
Hjördis räknade dem ej, hon kände sig blott af
hjärtat glad hvar morgon hon vaknade tili en ny
dag och hängaf sig med lif och lust åt de landtliga
nöjen och sysselsättningar, som stodo henne
tili buds.
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Än var hon i mjölkkammaren och kärnade smör
med värdinnan, som' skrattade, så att tårarna
runno, åt hennes tappra försök med kärnstafven;
än försökte hon mjölka korna om kvällarna, när
de hämtades hem från betet, och än måste kapten
Jansson lära henne räfsa hö på ängen. Alit ville
hon försöka, och alit föreföll henne lika roligt.
Och det goda Östergårds folket lät henne hållas,
gjorde henne tili viljes i allting och funno henne
så innerligen vacker och glad. Det gjorde Hjördis
stor fröjd, ty hon var en verkligt godhjärtad ung
varelse, som ogärna gjorde någon ledsen och
helst såg glada ansikten omkring sig. Men först
här ute på landet lärde hon sig tanka på andra
och fick en aning om det sociala sambandet mellan
människorna, så olika de än voro ställda i lifvet.

Då alla bemötte henne med oskrymtad väl-
vilja, klappade hennes hjärta dem varmt tili
mötes, och hon försökte att glädja enhvar på sitt
vis. Alit det bästa inom henne trängde upp tili
ytan, pärlorna från bottnen af det unga hjärtat,
som världslifvets slam så hastigt begrafvar. Långa
stunder kunde hon stå i dörren tili den hemtrefliga
storstugan och betrakta husbonden, den slöe
krymplingen, som ännu för några år tillbaka
värit så driftig och verksam och som aldrig mer
kunde komma ut i solskenet på höängen, ja,
inte ens röra en lem eller höra en ton. Därvid
höjdes hennes bröst af tunga suckar, och klara
tårar droppade utför kinderna.

Fröken gråter öfver stackars far sade
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kapten Jansson en dag, och hans egen röst ljöd
helt tjock, som om någonting stoppat tili strupen
på honom.

Hjördis nickade. Jag tänker på hvad Gud
är god, som skänkt mig hälsa och lifskraft, då
det finnes så många, som få lida, och jag blyges
öfver att så säilän ha tackat honom därför
sade hon enkelt.

Hon kände det alltid, som om hon kunde säga
alit hvad hon hade på hjärtat åt kapten Jansson.
Han hade ett så märkvärdigt sätt att höra på, så
att man förstod, huru uppriktigt han tog del i
hvad man berättade.

Och därför kunde hon också anförtro honom
en hei mängd saker om sitt förflutna lif i det
ceremoniösa hemmet, där »pappa», stod som en
kylande skugga, som skrämde bort solskenet för
dem. Och kapten Jansson förstod alltsammans
så väl, och veknade hvar gång han klart såg,
att inte alit var guld, som glimmade, och att det
för folk i den fina värld, dit hans längtande blick
ej fått tränga in, fanns lika många, ja kanske
större svårigheter än i hvardagslifvet där hemma.

Men Hjördis kände sitt sinne lättadt, och då
hon taiat ut, smog hon sig stilla bort tili den
stora rönnen, systrarnas favoritplats uppe på back-
krönet, satte sig i dess skugga och såg bortöfver
fjärden, med hjärtat fullt af nya, allvarliga tan-
kar. Det var själen som vaknade inom henne. Den
unga människoknoppen slog ut sinä hjärtbladi na-
turens modersfamn, under Guds fria, klara himmel.
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Fastän »en hei lång sommar» i ungdomens öron
ljuder som en evighet, gå dagarna dock med vanlig
snabbhet, och augusti månad med sinä dagg-
stänkta morgnar och sinä stilla månskensnätter
hade kömmit alldeles för tidigt tyckte Hjördis.

Tant Minette däremot tyckte inte om skumma
kvällar. Det var så kusligt på landet med de låga
fönstren, där strykare kunde klifva in tili folk
om nätterna. Hon talade om snufva och höst-
dimmor och alla möjliga otrefliga saker och
väntade dagligen på statsrådets upbbrottsorder
för att få återvända tili staden.

Hjördis suckade vid den tanken. Snart skulle
hennes sköna fritid vara slut, och hvem visste, om
de någonsin skulle få återse Östergården, lika
litet som de visste, hvarthän det kunde falla
pappa statsrådet in att skicka dem nasta år.
Nasta år, ja åh, hvad det var långt tili
dess. En hei kali vinter med frost och drifvor,
för att inte tala om den stundande hösten. Hur
såg väl världen ut, då en ny sommar grydde;
man kunde ju vara både död och begrafven innan
dess!

Gudrun såg förbluffad ut.
Hur kom det sig, att Hjördis var så pessi-

mistisk?
Hvarför ej? Hjördis nickade tankfullt.

Många människor dö unga, och de äro kanske
de lyckligaste.

Det vore poetiskt menade Gudrun
alldeles som »Arfvingen tili Redcliffe».
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Hjördis log, men i hennes leende låg en tår.
Jag tänkte på att den som dör tidigt inte hunnit
göra så mycket ondt här i världen sade hon
stilla.

Hvad du blifvit märkvärdigt förståndig.
Gudrun såg nastan förundrad på henne.

Tycker du det? Kanske jag samlat någon
erfarenhet denna sommar. Kommer du ut att
segla i dag? Kapten Jansson har lofvat mig en
turut tili hafs, och det kan lätt hända, att den
blir vår allra sista. Tant Minette spökar ju alla
dagar om afresan.

Då Gudrun med sin vanliga lojhet afböjde
förslaget, skyndade Hjördis att göra sig i ordning
för färden, ty kaptenen hade redan begifvit sig i
förväg ned tili båtstranden.

Solen sken dämpadt där ute, och öfver himlen
låg som ett lätt flor, men vinden var ypperlig,
försäkrade kapten Jansson, medan han gjorde
seglen i ordning. Han hade på sista tiden icke
värit sig riktigt lik, tyckte Hjördis, och icke ens
solbrännan kunde dölja, att han bleknat.

Värdinnan försäkrade flickorna, att hennes
Paul drogs med lönnfrossa och hon trakterade
honom med millefoliumte morgon och kväll. Han
sväljde det tåligt, utan att man kunde se någon
verkan däraf, någonting som den goda gumman
omöjligt kunde begripa.

Hvar har ni värit hela dagen och i går och
i förrgår också? Den ljusa flickstämman trängde
som en pii igenom honom.
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Jag har sysslat vid milan borta i alkärret
svarade han.

Hjördis drog ett par mjuka silkesvantar på sinä
runda armar.

Vi få säkert en god seglats i dag? sade hon.
- Det skola vi hoppas. Hans röst lät sorgsen,

men flickan hörde det ej, hon band just ett långt
ljusblått flor kring sin hatt, för vindens skull.
Det smog sig mjukt kring den rosiga kinden
mjukt som en smekning.

Nu kom kaptenen och svepte omsorgsfullt den
varma filten om hennes knän. Det hade aldrig
händt, att han glömt det. Ibland var blåsten
ju rätt frisk där ute, därför var han mån om att
skydda den ömtåliga blomma, som så tillitsfullt
anförtrodde sig åt honom.

Ändtligen var alit i ordning, båten kryssade
ut ur viken. På andra sidan udden fattade vinden
i seglen och som en jättestor sjöfågel ståtligt
höjande vingarna flög »Hoppet» med svajande
vimpel ut mot hafvet. Hjördis nastan skrek af
förtjusning, så blixtsnabbt gick det.

Är det inte härligt, ingen fart går upp mot
en god seglats! Hon log mot sin följeslagare,
som satt bredvid henne och skötte rodret och
skoten med vana händer.

Han var märkvärdigt tystlåten i dag. Hjördis
försökte lifva upp honom med sitt muntra små-
prat, men det ville ej lyckas. Ack, hon anade
ej, huru det arbetade inom detta breda, manliga
bröst, där ett människohjärta kämpade en hopplös
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strid för det, som för honom var »mer än lif-
vet».

Stackars kapten Jansson, hvad denna förtrol-
lande fågelstämma i denna stund marterade
honom. Den kom hvarenda nerv inom honom
att vibrera, och med förtviflans energi fäste han
blicken på de skumkrönta vågorna för att icke
frestas att se in i det ljufva flickansiktet, som
var honom så närä och likväl i djupaste mening
oupphinneligen fjärran.

Ett ögonblick greps han af en vanvettig fantasi,
att styra rakt tili hafs, bort tili världens ända
med denna flicka, som han höll kär af hela sin
själ. Nasta sekund log han åt sin dårskap
hon skulle nog inte vilja följa med honom så
långt. Det låg en klyfta mellan dem, som ingen
bro någonsin kunde förena.

Där satt Hjördis bredvid honom, käck och glad.
Annu var hon i hans närhet, men snart, kanske
om några timmar, skulle hon vara borta för alltid.
Hvarför då neka sig den fattiga glädje dessa få
stunders sammanvaro skänkte honom. Lifvet
räckte ju sedän väl tili för den långa saknaden.

Åh, hvad han ångrade de sista dagarnas afsikt-
liga frånvaro, då han velat fly från hennes åsyn,
emedan hvarje tonfall i den kara rösten, hvarjeblick
tycktes bringa idel kval för hans plågade hjärta.
Nej, han ville icke mer draga sig undan, han skulle
se in i solen, så länge den ännu lyste på hans him-
mel, om han också såg sig blind på den synen.

■— Kapten! Hjördis lade handen snabbt på
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hans arm. Det var också hög tid, eljes skulle
de törnat på en liten spetsig klippa. O Gud
hvad hade icke kunnat hända!

Han drog djupt efter andan, så skräckslagen var
han; tillika blygdes han ock djupt öfver sin
försumlighet. Det dugde nog inte att vara
tankspridd, då man hade en så dyrbar last om-
bord säkert för sista gången.

Hjördis tänkte också därpå. Det blir nog slut
nu med dessa trefliga seglatser sade hon vemo-
digt. Jag har så mycket att tacka er för, kap-
ten Jansson, ni har beredt mig så många glada
stunder, och jag har känt mig så lycklig här ute.
Jag glömmer nog aldrig denna vackra sommar
i skärgården.

Hon såg på honom. Rösten lät så märkvärdigt
främmande hvad det ryckte och arbetade i
hvarje muskel i hans upprörda ansikte.

Jag har inte så många minnen att lefva
på mumlade han.

Hon ryckte omärkligt tili. Med ens slog en
blixtlik klarhet ned i hennes hittills så omiss-
tänksamma själ. Hon var visserligen ung tili
åren, men hon var kvinna, och i detta ögonblick
förstod hon plötsligt, hvad som rörde sig i »den
blonde jättens» hjärta. Den makt hon en gång
halft på skämt känt sig så stolt öfver, hade här
vunnit en seger, som blott beredde henne smärta.
Hon vågade ej se på mannen vid sin sida, hon led
i denna stund med honom.



108

Det blef en lång tystnad. Styrmannen tycktes
blott gifva akt på farkostens rörelser, och Hjördis
satt och stirrade ut öfver vågkammarna. När
de åter började tala var det om vädret, som slagit
om. Från den lätt beslöjade himlen sänkte sig
tunga, grå molnmassor, som nastan tycktes vid-
röra vattnets yta. Kapten Jansson sade, att det
var de första höstdimmorna, och raenade, att det
nog vore klokast att vända, om de ej ville komma
in i mistregionen. Och så foro de tillbaka, icke
med utfärdens stolta, triumferande fart, utan
långsamt kryssande i motvind, medan den tunga
dimman vältrade som dystra spökelser omkring
dem. Omsider nådde de dock bryggan, och där
sprungo tvillingssystrarna emot dem.

Det har kömmit bref från pappa ropade
»prinsessan», högröd af ifver att först få berätta
den väntade nyheten.

Vi skola resa hem i öfvermorgon för-
kunnade »sällskapsdamen», som aldrig hann tili
målet lika snabbt som systern.

Jaså, redan i öfvermorgon. Hjördis
tittade i smyg bort tili kapten Jansson, som
redde sig att taga ned seglen. Det föreföll henne,
som om hans kraftiga bruna hand darrat en
smula, när den fattade skoten. Nasta minut hade
han likväl vändt sig om, och ett matt leende gled
öfver hans läppar. Fröken hade nog rätt, den
här seglatsen blef vår sista, skada blott att den
slutade i dimman. Det är väl så med ali vår
glädje på jorden, solsken och töcken
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Hjördis nickade. Hon hade alls ingenting att
svara på denna resignerade slutsats, därför tog
hon »prinsessans» hand i sin och vände långsamt
tillbaka tili gården.

Den natten sof hon illa, för första gången här
ute. Hela tiden drömde hon om ett förskräckligt
fantom i grå slöja, som förföljde henne, medan
kapten Jansson på ett omätligt afstånd ropade,
att hon icke skulle vara rädd, men honom själf
såg hon inte tili.

Det var mycket att packa in och ordna om
den följande dagen. Agatha stod naturligtvis
helt och hållet tili tant Minettes tjänst, men den
goda damen hade en särskild förmåga att sätta
äfven alla andra i rörelse för sin räkning.

Hjördis hade hufvudvärk, och tantens oroliga
bestyrsamhet tröttade henne ansenligt. Det kunde
dock ej hjälpas, fröken Minette var i själfva verket
helt upplifvad vid utsikten att få lämna den
landtliga ensligheten.

Detsamma var också förhållandet med de
fina stadsjungfrurna, som skeno af belåtenhet
öfver att få vända tillbaka tili sinä soareer och
föreningsmöten. Östergården var verkligen all-
deles för simpelt för dem.

Gudrun hade nyss slutat sin sista bok och
längtade efter mera lektyr. Tvillingarna hade
visserligen gråtit vid tanken på att skiljas från
alla sinä favoriter bland djuren, men barna-
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dag medförde säkert sinä förnöjelser.

Alla de andra voro således nöjda, tänkte Hjördis,
alla utom hon själf, och likväl
icke just hon i främsta rummet vara glad att
komma bort? Det var ju hög tid att lämna ett
ställe, där hon redan gjort så mycket ondt och
där hvarje dags dröjsmål blott skulle förvärra
skadan.

Hon tänkte därpå hela tiden, medan hon
packade tvillingarnas brokiga effekter, en sam-
manrafsad hop af dyrbara minnen från somraa-
rens glada dagar, tallkottar, kiselstenar och små
tappar af lilla »Bä Bäs» lena ull -*- eller då hon
lade ned Gudruns och sinä egna blusar i res-
korgen. När kvällen kom var den stora salen tili
hälften fylld af koffertar och kartonger.

Tant Minette hade dragit sig tillbaka en stund
för att hvila i sitt eget rum, och ungdomen åt
pannkakor inne hos värdinnan, ett ståtligt afskeds-
kalas, som tili och med Gudrun ej försmått att
deltaga uti.

Hjördis stod ensam vid sitt kara fönster och
såg ut öfver sjön. Dagen hade värit mulen och
tung, men nu bröt solen fram ur moinen. Hon
kände en oemotståndlig lust att springa bort
för att se solnedgången från den lilla klipphällen
vid strandbädden, där hon sedän första kvällen
stått så mången afton. Den friska luften skulle
säkert svalka hennes heta hufvud.

Hon kastade en hvit duk öfver axlarna och
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smog tyst ut genom förstugan för att icke blifva
ertappad och nödgad att deltaga i plättkalaset,
så öfver gårdsplanen och in på den välbekanta
stigen under björkarna. Som vanligt rådde skym-
ning där inne, men den ljusa vårgrönskan, som
tjusat hennes öga första aftonen var försvunnen
och vårstämningens jubel med den, och när hon
kom ned tili stranden, där hon då i ungdomlig
entusiasm velat famna hela världen, greps hon
af ett sådant vemod, att tårarna trängde sig fram.

Hvad vår och höst dock kunde vara olika
den ena så leende och hoppfull, den andra så
full af tyst resignation. Och samma växlingar
var det ju också i människolifvet. Hon var nu
blott några veckor äldre än vid sin ankomst hit,
och likväl föreföll det, som om äfven i hennes
unga hjärta hoppets vårgrönska mörknat. Stället,
där hon stod, minde henne så tydligt om kapten
Jansson, som så ofta stått här med henne i solned-
gången, och vid denna tanke började tårarna
falla än ymnigare.

Nu gick solen ned i gyllene glans, och så fort
den sjunkit, såg naturen omkring henne helt
dyster ut. Hon suckade djupt, kastade en sista
afskedsblick öfver det mörka vattnet och vände
så långsamt tillbaka, i det hon då och då böjde
sig ned och plockade några gröna blad och mossor
tili en anspråkslös afskedsbukett.

När hon kom hem, satt värdinnan på trappan,
som hon ofta brukade om sommaraftnarna, och
sonen stod lutad mot dörrposten bakom henne.
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Hvar har lilla fröken värit? frågade den
fryntliga gumman.

Jag har tagit afsked af skogen och sjön
se här har jag också plockat en minnesbukett
att föra med mig hem.

Åh, det fanns ju både georginer och ringe-
blommor på gården menade värdinnan
fröken kunde så gärna plockat händerna fulla
af dem.

Tusen tack! Hjördis smålog lätt. Vär-
dinnan tror mig väl knappast, men det minsta
lilla blad från skogen är mig kärare än alla träd-
gårdsblommor i världen dem har jag fått så
nog af i staden, men dessa äro rara.

Nej, värdinnan kunde verkligen icke begripa
hennes smak, men där var en annan, som höll
henne räkning därför och gaf henne en tacksam
blick ur ett par sorgsna, blå ögon, när hon vän-
ligt hälsande gick förbi honom in i förstugan.

Följande dag var det grannt solsken, och alla
i gården voro i rörelse för de resandes skull. Det
var bråk och bestyr att forsla det myckna godset
ned tili båtarna. Och så skulle man dricka af-
skedskaffe med värdinnan, och Hjördis skulle dela
ut de små minnesgåfvor, som hon gjort i ordning
för hvar och en. Men hennes afskedsskänk tili
kaptenen, den vackra flaggan, som hon själf
sytt med båtens namn »Hoppet» i prydligt bro-
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derade bokstäfver, låg gömd djupt nere på bottnen
af reskofferten. Den kunde hon ej mergifvahonom.

Bedröfvad gick hon ännu en gång genom de nu
så ödsliga ruramen och tog sedän ett hjärtligt
farväl af alit gårdsfolket. Ja, tili och med den
raggiga Pompe kapten Janssons trognaste
vän fick en vänlig smekning. Allesamman
hade de ju värit snälla mot henne, och därför
kändes skilsmässan dubbelt så tung.

När hon kom ned tili stranden sutto de öfriga
redan i båtarna och uppmanade henne att skynda
sig. Kaptenen, som hela morgonen öfvervakat
instufvandet af resgodset, hjälpte henne raskt
som vanligt ombord, och så gledo de två far-
kosterna från stranden under ifriga viftningar
å ömse sidor. Hjördis såg bort tili kapten Jansson,
hon ville så gärna gifva honom en vänlig blick,
när hon ingenting annat förmådde. Men han höll
hela tiden blicken riktad mot udden för att beräkna
kosan mot ångbåtsfarleden dessutom låg hans
slokhatt lågt ned öfver ögonen.

Farväl, farväl! ropade Gudrun och tvil-
lingarna, när de veko om udden. Också tant
Minette nickade nådigt det gällde värdinnan,
som troget stannat kvar på bryggan i det sista.
»En beskedlig människa, somman lyckligtvis
kömmit ganska bra tillrätta med» var den goda
damens slutomdöme.

Hjördis satt helt stilla. Det låg en sadan tyngd
öfver henne, att hon knappast förmådde lyfta
sin hand tili en afskedshälsning. Min sköna,

8
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sköna sommar, att du skulle sluta så! ljöd
det blott som en sakta klagan inom henne.

Nu ljöd en skarp signal genom den friska
morgonluften, och där kom ångbåten skinande
hvit i solglansen. Tant Minette skrek och jäm-
rade sig åter vid uppstigandet, men blef likasom
vid ankomsten lätt förflyttad från den ena far-
kosten tili den andra, tillika med alla korgar
och kappsäckar, och denna gång återvann hon
tili och med sin värdighet snabbt nog för att från
däcket sända kapten Jansson en välment tack-
sägelse för god hjälp.

Flickorna hade redan nere i båten räckt honom
handen tili farväl. Hjördis tyckte, att hon velat
säga honom tusen vackra, vänliga saker, men
förmådde blott framhviska ett knappt hörbart
tack, medan hennes små mjuka fingrar ett ögon-
blick hvilade i hans.

Kaptenen var onaturligt blek, han mumlade
någonting mellan läpparna, och tryckte sedän
en liten bukett i den unga flickans hand, innan
han raskt sprang tillbaka och stötte båten från
ångarens sida.

Hjördis skyndade upp på däck för att ännu
kunna se honom, och här fann hon, att båten
drifvits tillbaka af vinden, så att de nu voro
hvarandra helt närä.

Kapten Jansson! Hon visste icke hvilken
impuls det var som dref henne därtill, endast
att hon måste säga honom ett ord tili farväl.
Kapten Jansson!
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Det sänkta hufvudet, som så tydligt utvisade
hans modlöshet, höjdes genast, och blicken fästes
spändt på henne.

Kapten Jansson ljöd det vekt och bön-
fallande från de friska läpparna förlåt mig! . . .
Hon sträckte båda sinä händer med buketten
emot honom.

Ett ljust leende gled plötsligt förskönande öfver
mannens drag. Fröken har intet brutit
ljöd svaret tydligt upp tili henne jag ville
snarare be att få säga tack. Den här sommaren
har lärt mig det bästa, som lifvet skänker en
människa.

Nasta minut var han redan långt borta, en
bred vattenfåra låg emellan dem, och ångbåten
plöjde snabbt sin väg öfver den vida fjärden.
Hjördis viftade med sin näsduk, tills båten
försvunnit bakom udden, som säkert för alltid

dolde Östergården för hennes tårfyllda blick.

Dagen var förbi, en solig höstsommardag med
svalka i luften och solrök vid horisonten. Nu
var den månljusa kvällen inne, och dess frid
tystade turisternas ifriga prat på öfre däck.

Hjördis hade sett tili tant Minette, som återigen
hela tiden legat tili sängs nere i hytten, hon hade
berättat historier för att sysselsätta tvillingarna
och underhållit ett gammalt par infödda
fransmän som oändligt gärna ville ha besked



om alit hvad de sågo på sin sagolika färd i hvad
som för dem nastan var »yttersta norden». Nu
hade hon ändtligen en liten ensam stund för sig
själf att tanka och minnas och se månen kasta
en skimrande ljusväg öfver det mörka vattnet.
öfver de vackra ögoneri dröjde ännu en lätt
slöja af vemod, och de fina läpparna skälfde
då bilden af kapten Janssons sista, ljusnande
blick steg upp för hennes inre syn.

Hade hon något att förebrå sig gentemot denne
man? Nej, ingenting medvetet åtminstone, men
om lifvet en gång svek henne på hjärtats lyeka
då ■— det visste hon skulle hon tanka på honom
och kanna djupt, hvad han nu fått lida för hennes
skull.

Hur månstrålarna spelade där nere, och
huru väl vågornas sorl ackompagnerade hennes
tysta tankar men det räckte ej länge. Där
voro tvillingarna med sinä tusen frågor. »Prin-
sessans» rosiga kind hvilade mot hennes axel,
och nu kom Gudrun.

Hör ni inte klockan det ringer tili kvälls-
vard! ropade hon.

Så roligt, så roligt! skreko småflickorna
vi äro så rysligt hungriga, och det luktar så

skönt biffstek kom med Hjördis, kom med!
Och Hjördis följde dem med ett stilla leende.
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ETT MÖTE.

Det långa expresståget från Mainz söderut
brusade fram i den stilla sommarnatten. De
som ej tagit sofkupe eller som ämnade stiga af
under vägen, sutto och halfsofvo i soffhörnen;
ingenstädes i vagongerna hördes samspråk såsom
om dagen. Den enda, som föreföll fullt vaken,
var en ung man, smärt och reslig, som lutad
mot fönsterkarmen stod och blickade ut i kvälls-
dunklet.

Öfver hela hans gestalt låg någonting så märk-
bart oroligt, så pinsamt bidande, förenadt med
ett doldt bekymmer, en bekämpad smärta
det var omöjligt att misstaga sig därpå.

Stundom aftog han sin panamahatt med det
randade bandet kring kulien och strök lätt med
handen öfver pannan, en vacker genialisk panna,
som måste tillhöra en konstnär, ehuru det ej hos
honom fanns ett spår af den kanske ofta antagna
vårdslöshet, som stundom utmärker artister af
ett eller annat slag.

Han hade glänsande svart hår, rak näsa och
mörka, något beslöjade ögon. Såväl i dräkt som
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uppträdande låg mycken finhet, hans resgods
var elegant, och i nätet ofvanför hans hufvud
skymtade några friska rosor, lätt omhöljda af
silkespapper.

Alit som tiden skred framåt, blef den nervosa
oron hos mannen mer framträdande. Stundom
satte han sig ned, men blott för att nasta ögon-
blick åter med en viss otålig brådska resa sig på
nytt och återtaga sin afbrutna vakt vid fönstret.
Det var som om han velat genomborra skym-
ningen där ute med sin forskande blick. Att
han väntade någon eller något var alldeles tydligt,
och omedvetet öfverflyttade någonting af man-
nens stämning på den, som med uppmärksamt
öga gaf akt på honom.

I denna mängd af trötta, dåsande resande var
han den enda, som ingaf intresse, därför att det
låg något så personligt vädjande i hans vasen.
Man kunde ej låta bli att undra öfver, hvad han
egentligen väntade på, eller att följa det växlande
minspelet i hans uttrycksfulla ansikte. Själf lade
han synbarligen icke märke tili dem, som omgåfvo
honom, så helt var han upptagen af den enda,
alit uppslukande känslan sin nastan ängslande
bidan, och fastän timme efter timme gled bort
slappades icke detta uttryck i hans drag.

Upprepade gånger såg hän på sitt ur. Det var
infattadt med briljanter, som gnistrade i skenet
från lampan. Så såg hän åter ut öfver det förbi-
ilande landskapet, som alltmer smälte samman
i konturlöst dunkel.
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Ändtligen! En hastig sprittning, som genom-
ilade den smärta gestalten, tillkännagaf tydligare
än ord, att det hän så länge väntat nalkades.
Tåget saktade farten, och några minuter senare
stannade det. Mannen vid fönstret grep kramp-
aktigt om dess karm, man kunde se, att hän
endast med största själfbehärskning betvang sin
ifver att störta ut, men spänningen i hans vackra,
bleka ansikte gaf plötsligt vika, då dörren gick
upp för att lämna inträde åt en högväxt, ung dam.

Blixtsnabbt var mannen henne tili mötes och
grep om hennes hand. Så stodo de båda länge
med blick sänkt i blick, utan att göra en rörelse
eller yttra ett ord. Slutligen vände damen sig
om för att ställa ifrån sig sin lilla eleganta hand-
väska. Hän tog den ifrigt och bjöd henne på
samma gång att intaga platsen i soffhörnet, hvar-
vid hän själf genast skyndade att sätta sig vid hen-
nes sida.

Då hon vände ansiktet mot sin granne, såg
man den utsökt fina ovalen, de stora mandel-
formade ögonen, djupa som hafvet, med pänslade
ögonbryn och långa, mörka fransar, som hvilade
mot den mjuka, mycket hvita kinden och gåfvo
åt blicken, då ögat slogs upp, ett egendomligt
fängslande behag.

Tili en början talade ingendera af dem mer än
något enstaka ord eller utrop, endast åsynen af
hvarandra tycktes vara dem båda nog. Men
sedän inledde damen samspråket. De talade fort,
såsom de som hafva ondt om tid och mycket att
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säga. Hans röst var synnerligen välljudande,
hennes låg och uttrycksfull, så att orden tydligt
urskildes.

Jag är så glad, att vi kunde mötas
Hän böjde på hufvudet.

Det var vår enda utväg att få samman-
träffa ännu en gång den sista!

Då bröto orden sig väg öfver hans läppar,
brännande, lidelsefulla, med sydlänningens hela
glöd i tonfallet. Gertrud, Gertrud, du får inte
tala så sista gången nej, jag kan inte lefva
utan dig! Gertrud, hur kan du tänka på att
skiljas? Huru hans ögon brunno och
rösten skalf.

Jag måste, Giulio, vägen ligger klar för
mig, plikten framför lyckan!

Har du då icke plikter mot mig, som du
gifvit din tro?

Jo, men plikten mot min far går likväl
främst.

Kalit blod du är inte ett söderns barn
som jag ack, säg hellre rikedom, rang och ära

tror du icke jag känner kvinnorna!
För en sekund drog en lätt sky öfver hennes

rena, ädla drag, men i den nästa sökte den
ljufva blicken med oändlig mildhet hans.

Giulio, jag känner dig! Ser du, älskade,
min far har gjort hela mitt lif rikt, hän har värit
allt för mig, skulle jag då nu på hans sjukbädd,
där hän ligger obotligt fängslad, svika honom och
mot hans vilja fly med dig tili fjärran land. Du
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vet, att hän aldrig gillat min känsla för dig, nu
har hän utvalt en make åt mig efter sitt sinne.
Min kusin är en ädel människa, och jag vet, att
min far dör lugn, om hän ser mig förenad med
Erven.

Och du kan säga det så lugnt, Gertrud!
Hän såg mörkt på henne. Du offrar alltför
lätt vår kärlekslycka!

Giulio! Det låg en hei värld af smärta,
omöjlig att uttrycka, i detta enda namn en
värld af kärlek och försakelse, som mannen vid
hennes sida helt visst ej kunde mätä tili dess vidd
och djup, men då hon lade sin fina hand på hans
arm, var det som om denna lätta beröring genast
betvingat hans passionerade häftighet.

Du är min lyckodröm, min ungdoms saga,
hvars minne skall vara mig heligt hela mitt lif.
Hennes röst sjönk tili en hviskning men hvad
hon var bedårande i denna stund, ej under att
mannen vid hennes sida skälfde af smärta vid
tanken på skilsmässan från henne.

Gertrud, hvad skall det då blifva af mig?
En stor målare svarade hon med en

blixt i ögat. - Vet du inte, att smärtan är snillets
genius! Sorgen skall adla din konst, och hvar
gång ryktet bär ditt namn på sinä vingar kring
världen, skall jag känna, att jag har en andel
i din ära. Men nu, Giulio, får du inte klaga!
Kom ihåg att vi hafva blott dessa få, snart flyk-
tande ögonblick att älska och minnas!

Huru hon såg på honom i denna stund, så
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skönt, så tröstande som en ängel ser på de svaga
och sviktande människobarnen här nere på allfars-
vägen, som så ofta ter sig törnbeströdd. Och
under hennes blick smalt hans bitterhet och den
förstelnade smärtan, hän drog henne tyst intill sig,
och hon lade ömt sitt hufvud mot hans bröst.
I detta nu hade världen omkring dem upphört att
existera, de sågo blott, lefde blott för hvarandra
utan att lägga märke tili omgifningen, och slutna
intill hvarandra sutto de så under nattens ilande
timmar i oafbrutet samspråk, som dock alltmer
sjönk ned tili ett sakta mummel, däraf blott ett
och annat lösryckt ord blef hörbart.

Småningom begynte gryningen intränga genom
kupåfönstren, efterträdande sommarnattens dun-
kel. Den unga damen såg plötsligt upp, och en
lätt rysning genomilade hennes fina gestalt. Hon
drog upp sitt ur visaren hade tydligen skridit
fram alltför snabbt, så att hon måste öfvertyga
sig om sanningen af att morgonen verkligen var
där. Hon bleknade märkbart, och de mattröda
läpparna skälfde.

Det är förbi nu, älskade hviskade hon,
och något af den ångest, som tidigare präglat
älskarens drag, återspeglades nu i detta sköna,
unga ansikte. Sedän syntes tydligt, att hon
energiskt behärskade sin rörelse, och då hon åter
vände sig mot mannen vid hennes sida, låg där
ett nytt uttryck i blicken, en djup strålglans af
någonting, som icke tycktes hafva sitt ursprung
på jorden.
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Det kommer en dag, då det inte mer finnes
någon skilsmässa för dem, som älska hvarandra,
Giulio sade hon vekt aldrig denna bittra,
bittra sorg, som nu söndersliter våra hjärtan
vill du försöka att tänka därpå för min skull?

Hän skakade på hufvudet med ett hopplöst
leende och räckte henne rosorna ur pappershöljet.

Efter några ögonblick äro vi vid den station,
där tant Agnes möter mig. Alit var beräknadt
på förhand, och hon är den enda som vetat af
detta möte. Men jag kan icke förebrå mig denna
korta, stulna lycka, det är ju den allra sista
gången, och jag måste få säga farväl!

Hon förde de mörka rosorna tili sinä läppar.
Nu saktade tåget sin gång. Giulio, min

Giulio rösten Ijöd bruten, nästan kväfd, och
som en bleknad blomma lutade hon sin hvitnande
kind mot hans skuldra, medan hans arm allt
fastare omslöt henne. Så stodo de tysta och
orörliga i den kalla morgondagern, medan tåget
rasslade öfver den sista skensträckan fram mot
en ödslig station, hvars namn var omöjligt att
urskilja i den disiga luften.

Redan nästa sekund skulle dörren ryckas upp.
Hän tryckte henne stormande tili sitt bröst och
kysste gång på gång de bleka läpparna.

Det steg en dämpad snyftning ur hennes
betryckta barm, sedän Ijöd konduktörens manings-
rop borta vid dörren. Man såg skymten af en
livreklädd tjänare, som nere på perrongen mottog
den lilla handväskan och hjälpte damen att
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stiga ur. En kylig fläkt drog utifrån genom
kupens nattgamla luft, och borta var den smärta
kvinnogestalten, men på soffan med händerna
tryckta mot de svarta, brinnande ögonen låg en
förtviflad man, fåfängt bekämpande makten hos
en smärta utan hopp.

Tåget rasslade vidare, känslolöst och lugnt,
alldeles som tidens flod, som rullar vidare och
vidare utan afseende på de mänskliga lidelserna,
som kämpa och strida på dess flyktiga böljor.

Den gråbleka morgondagern ljusnade alltmer
i ett rosigt skimmer, och landskapet steg fram
för blicken; de gröna frodiga fälten med sin rika
odling, vinstockarna, där drufklasarna långsamt
mognade så närä intill järnvägsspåret, att den
resande kunde frestats tili att sträcka ut handen
genom det öppna kupefönstret och rycka tili sig
en frukt allt öfvergöts så småningom af som-
mardagens gyllene skimmer.

Det var söndag och söndagsstämning hvilade
öfver landskapet; där var intet arbetsbråk, inga
trötta dragare, utan en lugn, orubbad hvila
öfverallt, och de många hvita kyrkorna lyste
inbjudande i grönskan. Blicken dröjde gärna
där ute, så gärna, att lifvet inne i vagongen för
tillfället blef helt och hållet förgätet.

Folk, som morgna sig efter en genomvakad
natt, te sig ej heller vidare intressanta, där de
gäspande. sträcka på’ sinä styfnade lemmar och
göra nödtorftiga försök att hjälpa upp den deran-
gerade toaletten. Isynnerhet se damerna olyckliga
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ut och fästa sinä slöjor och sticka de långa hatt-
nålarna om och om igen.

Tåget har stannat vid en vacker station där
det är mycken rörelse, spring och sorl. Kypare
skynda omkring med skummande bierseidlar,
och små flinka pojkbytingar bjuda ut äpplen
och »smörgåsar» utan smör, belagda med frestande
röd skinka. Också tidningar och blommor finnas
att tillgå, violdoften lockar ljufligt, och snart
fyllas kupeerna af morgonens friskhet.

Nästa gång tanken vänder åter tili ressällskapet
här inne, är soffan där borta tom den mörka man-
nen är borta och endast silkespappret, som ännu i
natt omslöt de röda rosorna, fladdrar sakta i nätet
för fläktarna från det öppna fönstret. Hvar är
hän nu, den stackars öfvergifne, hvars hårda lott
nattmörkret fördystrat? Försvunnen är äfven hän,
liksom den unga kvinnan, hans älskade, bland
den ändlösa mängden af människor, som mötts
och skilts under denna långa järnvägsresa.

I den klara morgonens ljus förefaller nattens
upplefvelser som en tragisk dröm, och gärna
ville minnet förgäta, att det midt i den strålande,
sköna världen, i det glada, brådskande lifvet
rundtomkring gafs en så bitter sorg, en så hopplös
skilsmässa, men hågkomsten af de två, som möttes
och skildes denna dystra natt med ett sista farväl,
var för lefvande att kunna utplånas, och skuggan
af den vemodsfulla sagan den gamla, gamla
sagan skymde bort glansen från morgonsolen
och sommardagens vaknande fägring.



HANS HUSTRU.

Vid Stettiner bangården i Berlin rådde som
vanligt den lifligaste rörelse. Bärare med gepäck,
brådskande turister, prat och sorl öfverallt, och
midt i allt detta en ung, smärt flicka i elegant
resdräkt, som såg sig omkring med forskande
blickar. Det var tydligt, att hon var en främling,
och lika tydligt, att hon väntade någon, som
icke kom.

Hon bar endast en liten väska af krokodilskinn
i handen, och då de sista, försenade passagerarne
i glesnade led drogo genom den stora hallen, följde
hon halft tveksamt efter dem ut på de folkfyllda
gatorna. Det var en vacker vårafton, och träden
i promenaderna begynte skifta i grönt. Flickan
betraktade allt, som mötte henne, med samma
forskande blick i de stora bruna ögonen, hvilkas
förhärskande uttryck var ett lugnt allvar.

Ehuru hon synbarligen var alldeles oviss om
väg och mål i den stora staden, låg där ingenting
af ängslan eller oro i hennes sätt och uppsyn, och
där hon gick, tycktes hon uppenbart njuta af det
nya och vackra i monumentala byggnader och
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konstverk. Medan hon långsamt skred gata upp
och gata ned, kom hon plötsligt öfver »Schloss-
brucke» in på den öppna slottsplatsen med Hohen-
zollrarnas gamla borg och domen, och här stannade
hon länge, tyst beskådande de många byggnads-
stilarna från skilda tider.

Det tog sig präktigt ut alltsammans, tyckte
hon. Och hon kunde beundra det, ehuru hon i
detta ögonblick ej hade en aning om huru pass
långt hon var aflägsen från det egentliga målet
för sin vandring. Hon öppnade den lilla väskan
och uttog en plankarta öfver staden, men hon
kunde omöjligt upptäcka den säkert aflägsna
förstadsgata, där Frau von Braun i »Rosa Villa»
höll den pension, där hon sioille ho.

Hennes styfmor och alla andra där hemma
hade försäkrat, att Frau Braun alldeles säkert
skulle möta vid bangården. Bref och kort med
uppgift om dag och timme för hennes ankomst
tili Berlin hade blifvit afsända i god tid, och
invaggad i denna trygghet hade hon ej studerat
kartan med tillbörlig noggrannhet. Den lilla
papperslappen med adressen tycktes äfven på
något oförklarligt sätt glidit ut ur väskan. Så
kunna oförutsedda omständigheter stundom hopa
sig tili en trasslig härfva, som det är svårt att
reda upp. Det var en egendomlig känsla, som nu
uppfyllde henne, den hittills så omgärdade och
öfvervakade unga flickan, hon skulle ej kunnat
förklara den, men rädd var hon alls icke. Hela
tiden hade hon känt intresse för hvad hon sett,
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och innerst hyste hon ungdomens bergfasta tro
på att allt tili slut skulle reda sig alldeles för-
träffligt.

Och denna tro skulle icke svikas.
Där kom doktor Wahl promenerande öfver

slottsplanen med samma släntrande gång och
nonchalanta uppsyn, som om hon sett honom
vandra på Esplanadgatan där hemma. Håret
stod som alltid kring hans lejonhufvud med den
högmodigt burna pannan, den ironiska munnen
och de skarpa, intelligenta ögonen. Att just hän
skulle vara den första landsman hon mötte på
främmande bottenl

Hon tänkte på hans stora öfverlägsenhet, huru
flickorna på klassen sett upp tili honom såsom
tili ett snille af första rang. De flesta dyrkade
honom svärmiskt på skolflicksmaner, sieto strån
ur hans päls tili minne och försökte sätta fötterna
i hans spår på lekplanens sand. Hon måste le
vid dessa hågkomster. Det var ju ännu så nyss
hon själf värit med om allt det där, men hon hade
aldrig hört tili de djärfva eller mest framträdande
i sin klass; endast i djupaste hemlighet hade hon
vågat höja beundrande blickar tili honom.

Och nu stod hän plötsligt där, betraktande henne
med sinä stålgrå ögon, dubbelt förbryllande bakom
de glimmande glasögonen, och sade med sin
oförsynt klangfulla röst: Hvarthän, vackra
barn?

Nej, hon skulle visst aldrig dristat sig tili att
bedja doktor Wahl om hjälp det kände hon
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tydligt i delta ögonblick trots den verkligen
brydsamma belägenhet, i hvilken hon för till-
fället befann sig, men eftersom hän tilltalat henne
måste hon ju svara.

Doktorn känner säkert inte igen mig?
Hän spratt tili och spände blicken i henne.

Å, kors, lilla Rödlufvan utbrast hän nej
jag kände verkligen inte igen er.

Flickan rodnade, då hon hörde det gamla skol-
namnet, men kanske ännu mer öfver tonfallet i
hans röst. Hvad gör ni här, unga lands-
maninna?

Jag åh, jag kom för par timmar sedän tili
staden, och då ingen, mot min säkra förväntan,
var mig tili mötes vid bangården, gaf jag mig ut
för att själf försöka hitta fram.

Ett raskt beslut, vill jag lofva, med lysande
resultat, icke sant? gäckades hän.

Ä nej, jag har tvärtom förvillat mig under
min långa promenad.

Verkligen! Och nu stod ni här och kände
er rädd naturligtvis? fortsatte hän inkvisi-
toriskt.

Flickan såg rakt framför sig med den allvars-
fyllda blicken. Nej sade hon efter ett ögon-
blicks eftertanke nej, jag har hittills endast
beundrat det nya i omgifningen.

Verkligen!
Jag trodde, att jag ändå tili slut skulle

hitta rätt.
Ett godmodigt leende förskönade hans fula,

9
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men uttrycksfulla ansikte, och den gäckande tonen
slog om. Hvar skulle lilla fröken då egentligen
hamna i den här myrstacken?

Tili en Frau von Braun i »Rosa Villa»
jag skall studera tyska här ett år.

Tänk, att gå omkring i Berlin och leta efter
en fru Braun, som kanske existerar i minst ett
dussin upplagor o, divina simplicitas! Hän
skrattade, men icke ironiskt utan helt hjärtligt.

Och tänk att jag af en ren slump råkar känna
den där damen i 'Rosa Villa’; en af minä systrar
bodde där för par år tillbaka, och jag tror på
goda skäl, att villan inte gifvit sig af i obekanta
öden, så att jag om vi nu ropa an en vagn
med någorlunda lätthet inom kort skall hafva
nöjet att öfverlämna er i den rätta Frau von
Brauns omvårdnad.

Flickan var alldeles för öfverväldigad af hans
öfverlägsenhet och storsinta hjälpsamhet mot
en så obetydlig liten snärta som hon för att ens
komma sig för att tacka, innan hon redan satt
vid hans sida och i sakta traf rullade framåt.

Hän hade artigt hjälpt henne upp i vagnen.
Nu satt hän och betraktade henne oafvändt från
sidan, allt ända från formen på hennes reshatt
och de små krusorna af det bronsbruna håret,
som sökte sig fram därunder detta hår som
bland kamraterna förskaffat henne det tämligen
oförtjänta namnet »Rödlufvan» tili snitten
på hennes jakett och de oklanderligt väl sittande
handskarna. Med ett ord, hela »apparitionen»
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togs af dessa stålhvassa, halfslutna blickar i
noggrant skärskådande. Tänk, att lilla Tanner
utvecklat sig tili en sådan vacker ung människa
ja, riktigt charmant, det måste hän medgifva.
Det var ju nästan pikant att så här utan vidare
och halft tvungen ha blifvit dubbad tili hennes
riddare eller räddare, burn man nu ville taga
det.

Hän hvisslade ett tag, men hejdade sig genast.
Det var ju icke mer lilla Rödlufvan, längst tili
höger i klassen, som satt här bredvid honom,
utan en vacker dam, som man fick lof att ta
hänsyn tili voila och så beslöt hän sig för
att vara underhållande. Ingen kunde det bättre
än hän, det visste kamraterna i den intima vän-
kretsen, där man råkade i extas, då talet föll på
doktor Wahls begåfning. Detsamma tyckte man
också i sällskapslifvet, men hän var där tämligen
oberäknelig, följde alltid sitt eget hufvud, så
att folk aldrig visste, hvar de hade honom. Om
man vid något tillfälle räknat på honom, slog det
säilän fel, att man blef besviken. Ja, det hade
tili och med händt, att vid fester för något ut-
ländskt »högdjur», därvid man bedt Wahl repre-
sentera som ingen, i förbigående sagdt, kunde
så väl som hän docenten uppträdt som en
riktig tvärvigg, af hvars gnistrande genialitet
icke minsta skymt kunde upptäckas.

Men där satt hän nu och lät sitt ljus lysa, ja,
i rikaste mått öfverstråla en ung flicka, som
nyss trampat ut barnskorna, en liten bachfisch,
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som tydligen af idel häpnad icke hade ett
ord tili svar.

Nå ja, Ernst Wahl var nu en gång sådan, hän
hade längesedan för sig usurperat snillets rätt
att vara fullkomligt oberäknelig.

Vägen de hade att färdas var ganska lång, men
Inga Tanner tyckte, att minuterna flögo bort,
och när de ändtligen stannade vid en stilla träd-
planterad gata, utanför ett snyggt, hvitmåladt
hus, var det som skulle hon helt plötsligt vaknat
ur en förtjusande dröm tili den nakna, prosaiska
verkligheten.

Wahl hjälpte henne ur vagnen och ringde på
paraddörren men bjöd icke farväl, förrän hän
sett fru von Braun i egen person mottaga henne.
Sedän bugade hän på sitt eget sätt, som om
hans lejonhufvud gjort en ära åt den, för hvilken
det värdigades böja sig, steg upp i vagnen och
åkte bort.

Därefter råkades Inga Tanner och Ernst Wahl
stundom rätt ofta, stundom åter med långa
mellanskof. Ibland kunde docenten komma flera
dagar årad och taga henne med på besök i mu-
seerna eller på en förtjusande tur i vagn genom
Berlins ståtliga parker. Hän tycktes vara mycket
mån om att hon skulle se allt, som var värdt
att beses. Men sedän kunde det åter gå veckor
utan att hän uppenbarade sig i »Rosa Villa»,
och då trodde Inga, att hän alldeles glömt bort,
att det fanns en så obetydlig varelse i världen
som hon.
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Någon gång förde hän henne in på en restaurant
för att äta middag. Inga följde honom gärna
och med fullt förtroende. Men på Wahls tunna
läppar låg stundom ett lätt satiriskt löje, då hän
satt midt emot henne vid bordet; hän tänkte
på styfmodern, den sippa statsrådinnan Tanner
där hemma, som höll så stramt på konvenansen,
och huru hon skulle upptagit, att hennes unga
dotter satt ensam ute under hans beskydd
ha-ha-ha. Ja, det var allt en smula löjligt,
när man besinnade saken »bocken tili träd-
gårdsmästare», som ordspråket lyder. Men den
värda damen kunde vara lugn, lian visste nog,
hvart hän förde Inga. Hennes unga, allvarliga
ansikte med den rena, forskande blicken var för
resten det bästa skydd hon ägde.

Då Wahl lämnade Berlin för att resa söderut,
låg det en viss faderlig välvilja i hans omsorg för
henne. Hän försedde henne med böcker, gaf
henne råd och anvisningar om hvad hon ytter-
ligare borde se och rekommenderade en ny, skicklig
privatlärare. Tili afsked sände hän henne en
stor bukett röda nejlikor med den utryckliga häls-
ningen, att hon icke skulle kasta bort sig åt
någon ung german, som kunde hitta på att vilja
röfva bort hennes hjärta.

Ingen fara ! Inga log, då hon läste dessa
rader. Ack, hän kunde ju icke veta, att detta
unga, obevakade hjärta längesedan gifvit sig helt
och fullt åt honom själf.
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Något mer än ett år senare, en vacker höstdag,
sammanvigdes doktor Ernst Wahl och fröken
Inga Alice Tanner i stadens tyska församlings
kyrka i närvaro af en synnerligen elegant publik.

Att bruden gjorde ett lysande parti, därom
voro åtminstone de flesta damer ense. Hvad
såg docenten väl hos denna högst obetydliga unga
flicka, som knappt kömmit ut i societeten? Svaret
blef vanligen, att framstående män oftast väljä
en obetydlig flicka tili hustru; två ljus skulle
väl icke heller kunna lysa på samma gång utan
att förtaga något af hvarandras sken.

Afunden stack dock mer än vanligt fram sitt
onda ansikte i anledning af detta giftermål, som
kom helt oväntadt för alla, som en blixt från
klar himmel. Och knappt hade man hört om
förlofningen, innan bröllopsdagen bestämdes. Att
se huru styfmodern yfdes öfver Ingas lycka var
också retsamt.

Hennes »min svärson säger, min svärson tän-
ker», var alldeles för löjligt. Som om icke enhvar
visste, att statsrådinnan aldrig skulle få något
inflytande i det nya hemmet, ty allmänt känt
var, att Wahl alltid gjort sig lustig öfver fru
Tanners inskränkthet och löjliga konservatism.
Det var ju icke heller hon, som uppfostrat styf-
dottern, lika litet som de yngre barnen, hvilkas
hela vård var anförtrodd en i alla afseenden
utmärkt, äldre engelska, miss Kent.

Trots ali yttre höflighet tog man vid det hög-
tidliga tillfället ganska ringa hänsyn tili mor
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och dotter. Allas blickar hängde vid brudgummen,
som stod där stolt liknöjd, som om hela ceremonin
egentligen icke angick honom. Det var ju en
känd sak, att Wahl ingalunda kunde räknas tili
»de kyrkliga», och alla hans intimare vänner visste,
att det allenast var för fästmöns skull hän under-
kastade sig vigselceremonin, hvilken hän säkert
ansåg som en föråldrad formalitet.

Ack, hvilket härligt hufvud den mannen hade,
en sådan kraft det antydde. Redan den flykti-
gaste blick angaf honom som öfvermänniskan.

Bredvid en sådan personlighet var det ej
underligt, om bruden föreföll betydelselös. Hon
var visserligen ganska lång, men mycket smärt
hållningslös hette det, och brudskruden ver-
kade, trots sin eleganta snitt, icke klädsam. Hon
såg också alltför blek ut mot det myckna hvita
och så förskräckligt allvarsam, just då hon i allas
tycke bordt juhla af stolthet och lycka.

Människor uppträda ju i allmänhet säilän,
såsom man väntat sig, vid särskildt högtidliga
tillfällen, och stackars Inga blef skoningslöst
kritiserad.

Efter vigseln var det frukost hemma hos stats-
rådinnan endast för släktingar. Och strax
därefter reste det unga paret för att tillbringa
ett år i Kalien, där Wahl skulle göra studier i
biblioteken.

En massa folk hade följt tili stationen. En
dubbel kvartett sjöng afskedssånger, och docenten
höll ett kort, glänsande tai, som mottogs med
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hejdlös entusiasm. Unga frun stod i bakgrunden,
skymd af hans breda axlar, med ansiktet gömdt
i bröllopsbuketten.

Hon var ännu blek, men med en liten skiftning
i blekrödt, alldeles som rosorna dem hon höll i
sinä späda fingrar, och innerst i de bruna ögonen
låg ett varmt skimmer, men det undgick nog
allas blickar, ty ögonfransarna voro djupt sänkta
mot den fina kinden, medan sången klingade
öfver perrongen i den bleknande höstdagern.
Därunder satte sig tåget långsamt i rörelse, hattar
och näsdukar viftade, lefverop rungade, och
sålunda hyllade anträdde de nygifta sin bröllops-
resa tili södern.

Professorskan Wahl gick i morgondräkt och
ordnade i sin mans arbetsrum. Hon tillät ingen
annan att göra det, dels för att hän var ytterst
kinkig därvidlag och lät tjänarinnorna ganska
eftertryckligt känna sitt misshag vid minsta
förseelse, så att hon ofta medlande måste träda
emellan, dels för att hon kände att hon, bättre
än någon annan och ofta rent instinktmässigt,
visste, huru hän ville hafva det.

Wahl hade kort efter deras återkomst tili hem-
landet blifvit professor, och de bebodde nu en
rymlig och modern våning i en af stadens nybyggda
delar.
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Den unga frun rörde sig med en behagfull
långsamhet, och när hon ordnade papper och
böcker på det Stora skrifbordet, skedde det med
beundransvärd omsorg.

Hon hade lärt mycket under sitt jämförelsevis
korta äktenskap och hade äfven haft god tid tili
reflexioner under de långa, ensamma månaderna
nere i södern. Hennes man var strängt upptagen
af sinä studier ingen kunde mätä sig med honom
i fråga om uthållighet och arbetsförmåga. Och
under tiden satt Inga för det mesta allena i de
ödsliga hotellrummen och hade alls ingenting att
företaga sig under hela den långa dagen, tills
Ernst kom hem och tog henne med ut att äta
middag.

Efteråt gingo de vanligen att höra musik, ofta
på operan, men då var hän förströdd af tankan
på sitt arbete, så att hän knappast vädjade tili
henne en enda gång under kvällens lopp. I början
tog hon det helt själffallet. Det var ju naturligt,
att en lärd man icke kunde hafva något sällskap
af en ung och okunnig hustru som hon. Men
längre fram kostade denna ofta i dagar fort-
gående likgiltighet henne många tysta tårar,
gjutna utan att någon såg dem.

Då Ernst en gång anmärkte, att hon var blek,
medgaf hon skyggt, att hon visst satt för mycket
inne där hemma hade hon ju alltid värit
mycket ute i fria luften.

Nå, hvarför gick inte detsamma för sig här,
dugde icke Firenzes luft åt henne, hvad? Och
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Wahl skrattade på delta gäckande sätt, som
alltid jagade en kali kåre genom Inga.

Ack jo, hon skulle nog gärna gå, nu då hon
visste, alt hän tillät . . .

Jag är icke din fångvaktare svarade
hän kärft. Gå hvart du vill och njut din frihet,
så mycket du vill.

Tack! Hennes röst darrade en liten
smula, men det gaf hän icke akt på. Det var
ju hra, att hon nu visste, hvad hän önskade,
men sättet, hvarpå tillåtelsen gafs, berörde henne
smärtsamt. Det låg en så absolut likgiltighet i
hans uppfattning af hvad hon företog sig, att det
måste såra henne.

Emellertid följde hon hans uppmaning och
fann sig väl däraf. Rörelsen i friska luften gaf
hennes kinder färg, och de många nya intrycken
fängslade hennes intresse. Inga var ej den, som
blott ytligt såg sig omkring. Alit hvad hon gjorde,
skedde med en viss grundlighet, och med den
obegränsade tid hon disponerade öfver föresatte
hon sig att lära känna »la hella Firenze» i grund
och botten.

Hon studerade folklifvet, byggnadsstilen hos de
många praktbyggnaderna och konsten i de rika
gallerierna, men därvid fann hon, att känne-
domen af det italienska språket skulle vara henne
tili utomordentlig nytta. Det fanns en gammal
målarinna, som bodde öfverst i samma hus, där
deras pension var inrymd. De hade börjat hälsa
på hvarandra i trappan. Signora Rudi kunde
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en smula franska och så kommo Inga och
hon småningom i samspråk, tills den gamla
artisten en dag bad att få teckna af hennes händer

beundransvärda händer och handlofvar, hade
hon sagt.

Då den unga frun talade om det för sin man,
skrattade hän och förklarade, att hän icke kunde
förstå, huru hon skulle uthärda att sitta modell
för en så anskrämlig gamma! häxa som signora
Rudi.

Jo, det kunde Inga mycket väl, signoran var
särdeles älskvärd och hade dessutom lofvat att
lära henne italienska praktiskt under seanserna.

Lycka tili! Docenten log ironiskt. Hän
hyste tydligen ingen tillit tili »gamla Rudis»
pedagogiska förmåga. Emellertid köpte Inga
en grammatik och en ordbok, och då hon enligt
miss Kents utsago hade ovanligt lätt för språk,
beslöt hon att bedrifva sinä studier med mycken
flit.

Timmarna uppe i artistens torftiga atelje, som
på samma gång tjänstgjorde som kök, förmak
och sofkammare, blefvo för de två så skarpt
kontrasterande damerna stunder både af nytta
och nöje, ty signora Rudi hade stor lifserfarenhet
och en hjärtats godhet, som alltid lyste fram.
Inga var icke mera så ensam i den främmande
staden, och medvetandet att hon gjorde någon-
ting nyttigt gjorde lifvet vida rikare för henne.

Hon skref tili miss Kent, med hvilken hon
då och då brefväxlade: »Jag tänkte mycket på
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Edert råd, dear miss, att taga som regel att alltid
försöka göra något, som kunde bidraga tili själens
höjande, men fann intet, hvilket jag i delta
afseende kunnat hängifva mig åt. Sysslolösheten,
som Ni alltid lärt mig frukta för dess förslappande
inverkan, tyngde mig obeskrifligt, men sedän
jag nu begynt lära italienska, är jag mycket mer
tillfredsställd. När jag blir mäktig delta sköna
språk, skola många af litteraturens främsta skatter
stå öppna för mig.»

Sedän Ingas man gjort sig lustig öfver såväl
artisten som de italienska lektionerna, nämnde
hon aldrig mer någonting därom, och Ernst hade
således ingen aning om att hon fram på vintern
utan svårighet kunde läsa de böcker i estetik
och skön konst, som lågo på hans skrifbord.
Men vissheten om att hon kunde följa med och
lära sig förstå hans arbete, utgjorde en kraftig
sporre för vidare ansträngningar äfven på andra
områden.

En helt ny värld öppnade sig så småningom
för henne under de många ensliga månaderna.
Dock anade hon föga, hvilka stormsteg hennes
utveckling tog därunder, allt medan hon förblef
samma tillbakadragna varelse som förut.

Hvad hon dessutom lärde sig känna delta
första år af sitt äktenskap var karaktären hos
den man, hon kallade sin make. Alit hvad hon
trott och tänkt om hans rika begåfning och fram-
stående vetenskapliga duglighet bekräftades tili
fullo. Hon måste beundra hans genialitet, hans
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blixtrande kvickhet och arbetsförmåga. Men i
många andra afseenden hade hon blifvit besviken
i sin uppfattning om honom från den tid, då de
först gjorde hvarandras bekantskap. Hän saknade
ingalunda utmärkta egenskaper, hän var ytterst
sanningskär, ja näsiän tili öfverdrift, i många
fall storslagen och mycket frikostig. Aldrig för-
summade hän alt förse henne med handpenningar,
och hän köpte ofta vackra saker åt henne, särskildt
tili hennes toalett. Men det förvånade henne, ja
det var på sätt och vis henne plågsamt, att hän
kunde fästa alltför stor vikt vid småsaker. En
misslyckad färgsammansättning, en vanprydande
hatt rentaf pinade honom, och hän var ytterligt
nogräknad i fråga om hennes klädsel.

Inga hade aldrig värit fåfäng och tack väre en
förståndig uppfostran tänkt obetydligt på sin
klädsel, därför var det henne rent af obegripligt,
att en intelligent man med hans intressen kunde
bry sig om sådana bagateller.

Äfven i fråga om andra småsaker var hän
kitslig. Ett pappersblad, som hän saknade efter
att vanligen själf hafva förlagt det, kunde göra
honom otålig ända tili brutalitet, och minsta
uraktlåtenhet af en uttalad önskan gjorde honom
vresig för hela dagen. Hän hade ett afskyvärdt
lynne vid sådana tillfällen, det måste medgifvas,
men hans vrede fördrog hon dock lättare än
ironin, som verkade kylande och mången gång
satte hennes nerver på hårdt prof.

Det gick så småningom upp för Inga, att hennes
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soi hade fläckar. Men hennes kärlek och beundran
förblefvo dock sig lika.

Där borta i södern längtade hon obeskrifligt
efter den stund, då de skulle träda in under eget
tak. Då ville hon uppbjuda alla sinä krafter
att ställa det angenämt och bra för sin make.
Hon kände också, att hon skulle kunna det nu,
ty detta år hade förvandlat henne från en outveck-
lad, drömmande flicka tili en tänkande och kän-
nande kvinna. Och efter veckor af väntan hade
den dag ock slutligen randats, då de åter dragit
tillbaka mot norden.

Hon hade både lärt och lidit under det flydda
året. Madame är förtjusande hade signora
Rudi sagt vid afsekedet. Då jag först såg er,
var ni en löftesrik knopp, nu har söderns soi
vecklat ut den fullt utslagna blomman. Och
den gamla målarinnan smekte hennes händer
och tog farväl med tårade ögon. Men medan
hon såg efter Ingas smärta gestalt, som försvann
där nere i den smala trappans dunkel, hviskade
hon: Madame är en diamant, men monsieur
hennes man vet inte att uppskatta henne,
nej, nej det gör hän ej.

Då de kömmit hem, blef omsorgen om det
nya hemmet nästan uteslutande öfverlämnad
åt den unga frun.

Wahl indrogs genast i sitt vetenskapliga arbete,
och omringades ifrigt af sitt gamla umgänge, som
med entusiasm hälsade hans återkomst.

Hon tyckte ibland att det var ett Herkules-
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arbete, som ådömts henne, när hon skulle ordna
med möbler, mattor, draperier o. s. v., och med
sin ringa erfarenhet kände hon sig föga vuxen
delta åliggande. Men den långa vistelsen 1 kon-
stens hemland och hennes eget sätt alt noga se
på allting hade utbildat Ingas slumrande smak-
sinne, och det hände mer än en gång, att Wahl
uttryckte sitt höga gillande af hennes anordningar.

Inga rodnade af stolthet öfver delta erkän-
nande, som hon med ali rätt kunde tillägna sig
allena, ty professorn hade från början skarpt
betonat, att hän undanbad sig ali inblandning
af hennes anförvanter i deras husliga angelägen-
heter. I det hela såg hon också själf hälst, att
det ordnades så. Inga hade egentligen aldrig
sympatiserat med sin styfmor, en inskränkt,
nervös dam, ehuru hon höll af sinä styfsyskon
och gärna ville bibehålla ett godt förhållande
med sitt gamla hem.

Då hon ändtligen såg sig färdig med det nya
hemmet, skulle äfven ganska högt uppdrifna
fordringar blifvit tillfredsställda, det kände Inga.
Men sedän fann hon sig åter försatt tili det gamla
ensliga lifvet i Firenze. Wahl lämnade henne ännu
mer allena här än där ute, ty här drogs hän af
tusen band in i de gamla förhållandena från sinä
ungkarlsdagar. Arbete och utelif lade vanligen
helt och hållet beslag på hans tid, lämnande blott
några spridda ögonblick kvar för samvaron med
hans unga hustru.

Inga tänkte därpå denna morgon, när hon
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gick omkring i det stora arbetsrummet med sitt
väldiga skrifbord och de väl fyllda, öppna bok-
hyllorna; allt som tillhörde honom var henne kärt,
hon älskade tili och med doften af hans fina
cigarrer och »violette de Parme» tvål, som hän
alltid begagnade, och hvilken parfym, hängde
fast vid alla hans tillhörigheter. Och när hon
vistades där inne, kände hon sig alltid en smula
närmare honom.

I dag bar hon på en ide, som förorsakade henne
på en gång oro och nöje. Hon ville så oändligt
gärna se den nya operan, men främst af allt
i Ernsts sällskap. Människorna borde ju dock
en gång få se dem tillsammans; hennes värdighet
som hustru pockade tyst, men oaflåtligt därpå.
Och nu hade hon beslutit våga en stormning på
Wahls oåtkomlighet, dristigt framlägga sin önskan
och sedän riktigt varmt be honom bifalla den.

Tillfället att tala erbjöd sig snart. Det var
då de ännu sutto vid frukostbordet. Professorn
ögnade genom dagens tidning och yttrade i förbi-
gående några ord om operan. Det var nu Inga
ryckte fram med sitt förslag. Skulle det inte
passa för dig, kunde vi inte gå upp tillsammans
i afton.

Wahl såg på henne och ett flyktigt, kalit löje
lekte i blicken. Verkligen, så att vi skulle gå
ut, du och jag, och låtsa spela ett älskande par!

Inga försökte att ignorera det hånfulla i orden.
Musiken skall ju vara så vacker, du skulle

säkert njuta af den.



145

Naturligtvis! Hän strök sig öfver det
tätä, mörka skägget och mönstrade henne fort-
farande. Men hvarför just i ditt sällskap?

Därför att hennes röst sjönk plötsligen
därför att det vore ett så stort nöje för mig att
få gå ut med dig.

En ny sida af saken, högst smickrande i
sanning, skada blott att jag inte kan dela din
åsikt. Jag har för resten redan hört operan.
Skall jag öfverhufvudtaget besöka en opera, skall
det alltid vara på premiären. Jag gick dit med
Lasse och Wenzel, om du nödvändigt vill veta det.

Hon skakade på hufvudet. Ack, jag hade så
gladt mig!

Nå, hvad hindrar dig att gå, om man bara
kan få biljetter. Jag skall genast ringa och höra
efter; för resten kan du ju taga Harriet med dig,
lilla fröken svägerska blir visst högst charmerad
af förslaget.

Det är inte det samma som att gå dit med
min man sade Inga, som ännu höll fast vid sin
älsklingstanke.

Slå sådana barnsligheter ur hågen en gång
för alla svarade hän otåligt. Jag är inte
någon gröngöling, som tänker gå och spela kavaljer
för din skull. Och jag skall säga dig rent ut, att
en efterhängsen hustru är det mest osympatiska
jag kan föreställa mig. Låt mig gå min väg,
jag ger dig samma frihet.

Du bryr dig inte mer om mig! Ingas
röst nästan kväfdes af en tillbakaträngd snyftning.

10
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Jag trodde ändå, när vi gifte oss, att eftersom
du valde just mig

Hau vände sig om och mönstrade henne kalit
från hufvud tili fot. Jo, jag valde dig sade
hän och vägde en smula på orden. Jag hade
aldrig tänkt förbli ogift, men minä landsmaninnor
hade dittills icke råkat finna nåd för minä ögon.
De voro alltför lätt vunna, ser du, och en utländska
ville jag inte ha, emedan de säilän bli acklimati-
serade. Så kom vårt lilla äfventyr i Berlin
nå ja, det låg någonting pikant öfver det hela
och också öfver dig, förstår du?

Ja, jag förstår. Hon grät icke mer, hon
hade rätat på sig och stod nu rak och smärt fram-
för honom.

Nu tänker jag vi taiat nog i detta ämne
sade hän och steg upp från frukostbordet.

Inga såg stelt mot dörren, som slutits efter
honom, och så småningom kom där ett bittert
drag kring den fast slutna munnen. Och då hon
återvände tili dagens värf, hade hennes ungdom-
liga ansikte undergått en sällsam förvandling,
det hade likasom åldrats, och två djupa veck
som aldrig funnits där förr, hade outplånligen
ristats in mellan de allvarliga bruna ögonen.

Samma kväll gick hon på operan med sin sys-
ter. Då professorn gaf henne biljetterna, låg
någonting spörjande i blicken bakom de glim-
mande glasögonen, men icke ens hans skarpa öga
kunde upptäcka någon tillstymmelse hvarken tili
trots eller klagan i Ingas lugna drag.
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Hon hade denna dag stått sitt mästerprof i
själfbehärskningens svårlärda konst.

*

Frihet att gå sin egen väg! Inga tänkte numera
ofta på de ordens innebörd. Hvad betydde
de egentligen i ett äktenskap - ja, för den ena
parten kanske! Hennes man nekade sig visst icke
att begagna de fördelar en sådan frihet erbjöd,
och hän dolde det icke heller för henne. Det
fanns hos honom, som nämndt, ett slags hänsyns-
lös uppriktighet. Men hvad henne själf beträffade
var ordet frihet egentligen ett tomt begrepp.

Professorn låg länge om morgnarna och intog
sinä måltider ytterst oregelbundet, men hän såg
ogärna, att hans hustru var frånvarande då
hän åt. Och när hän gick ut, hände det ofta,
att hän telefonerade hem efter en bok eller ett
papper, som hon ensam kunde leta rätt på.
Följden häraf var, att hon för det mesta stannade
hemma.

Tredje året efter deras giftermål bands hon
också af nya plikter, då en liten rosenkind i
vaggan gjorde anspråk på hennes moderliga om-
sorger. Men under allt detta fullföljde hon dock
oafbrutet den föresats hon en gång fattat, att
oberoende af om hän anade det eller ej lära sig
tili fullo förstå sin makes arbete.

Ofta satt hon i den tysta barnkammaren med
sin bok eller sin penna, gjorde anteckningar och
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utdrag ur lärda verk, hvarvid hennes språkkunskap
kom henne väl tili pass, forskade inträngande och
skärpte sin tankeförmåga, men därom visste
professori! ingenting.

En gång då hän själf läste korrektur tili ett
af sinä arbeten, och saken brådskade, erbjöd
Inga sin hjälp. Hän afböjde anbudet tämligen
onådigt, men antog det slutligen, då hän själf
var öfverlupen af arbete. Hennes enda belöning
blef ett kärft: Bra att du redde dig, det hade
jag knappast trott.

Inga visste väl, huru lågt hän värderade den
kvinnliga intelligensen. En kvinna skulle vara
vacker, elegant klädd och något behagsjuk, naiv
fick hon också vara och pikant det var hans
definition på kvinnligt ideal.

Sentimentalitet och pjunk kunde hän ej lida,
utan hånade allt sådant skarpt, hvarför Inga
också strängt afhöll sig från känslosamhet och
tårar, huru ofta än professorn själf gaf henne
anledning därtill. Hon använde också för hans
skull både tid och omsorg på sin toalett. Hennes
morgondräkter voro alltid ytterst eleganta, i klara
färger och rikt garnerade. Och äfven när de voro
på tu man hand, klädde hon ofta om sig tili den
sena middagen. Men hvad hon aldrig kunde
förmå sig tili var att ens antyda det lif, som
rördes och svallade i hennes själ. Hans liknöjdhet
för allt intellektuellt kvinnligt arbete hade varskott
henne och hjälpt tili att resa en mur mellan
hennes inre värld och honom.
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Djupt kände hon, att det blott var det yttre
hos henne, som kunde vinna hans bifall. Därför
lade hon också största vikt vid att ingenting
härvidlag måtte brista. Att vara en oklanderlig
husföreståndarinna och uppmärksam värdinna
blef hennes ständiga sträfvan, att hafva väl inlärda
tjänare, väl tillredd mat och prydligt dukade
bord, allt detta tillhörde ju hennes område och
utgjorde föremål för hennes dagliga omtanke.
Dessa segrar medförde synliga resultat, men
vinningarna på andens område voro och förblefvo
hennes hemlighet.

Då Inga kände, att hennes inre syn vidgades
och blef rikare, erfor hon dock en djup, tyst
glädje. Hon ville samla mer, alltid mer, tills
det kom en dag, då hon utan skygghet kunde
dela med sig åt sinä barn. Utom den förstfödde
hade nämligen under årens lopp kömmit tili en
mörkhårig gosse och en liten käck flicka, faderns
afbild. Det var för dem hon ville bli andligt rik, ty
hon hade från början insett, att dessa smås upp-
fostran tili största delen skulle blifva hennes sak.

Wahl var icke barnkär. Barnens närvaro
besvärade honom, och när hän var upptagen,
kunde minsta uttryck af deras barnsliga glädje
eller sorg göra honom retlig. Ack, huru många
små finter hennes älskande hjärta uppfann för att
likväl göra denna kallsinniga fader kär för hans
barn! Stundom tyckte hon också, att det var
gränslöst synd om Ernst, som icke förstod att
dela föräldraglädjen med henne.
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Hon var så stolt öfver sinä älsklingar, och med
dem hade ett helt nytt moment inträdt i hennes
äktenskap. Hon kände sig mera som kvinna,
mera mogen för lifvet, då dessa tre späda varelser
sågo upp tili henne som tili en auktoritet. För
dem var hon den främsta, den som visste allt och
kunde allt. Och när den allvarsamme Ole lade
sinä händer i hennes famn och riktade tili sin
mor en af de tusen frågor, af hvilka barnamunnen
flödar, var hon lika stolt öfver att kunna besvara
den, som om det gällt en vetenskaplig dispu-
tation.

Ack, dessa hara, hvad hon älskade dem och
hvad hon var lycklig, när de omgåfvo henne.
Tili och med hennes yttre förvandlades det
kom någonting föryngradt och ljust öfver de
allvarliga dragen, och innerst i de djupa ögonen
tändes en ny strålglans.
.

Din hustru är ett rasande grant kvinnfolk
hade en af Wahls kamrater en dag yttrat.

Trodde du, att min smak skulle tillåtit mig
att väljä en häxa Ijöd det tvärhuggna svaret.
Men kamratens ord kittlade i alla fall hans fåfänga,
och det var med ett visst nytt intresse hän vid
hemkomsten mönstrade Ingas företeelse. Gransk-
ningen slog illa ut. Ole hade haft hosta under
natten, och hans mor vakade för att kunna hålla
honom varm. Följden var, att hon såg trött ut
och hade mörka ringar under ögonen. Tja,
inte kunde Wahl förstå, hvad Lasse såg hos henne.
Hän för sin del tyckte, att barnen pinade ut Inga,
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som säkert skulle åldras tidigt. Nå ja, hennes
vår låg ju också redan ett stycke tillbaka i det
förgångna.

Inga försökte emellertid tappert bemästra sin
oro för gossen, och var som vanligt en upp-
märksam värdinna vid det vackra, rikt ordnade
bordet.

Den förtjänsten kunde man verkligen icke
förneka henne. Det var professorns sista, tysta
slutsats, när hän steg upp från måltiden och,
sysslande med sin tandpetare, begaf sig tili arbets-
rumroet.

Några minuter senare Ijöd hans kraftiga, något
hårda röst genom tamburen: Inga, kan man
möjligen få tala ett ord med dig. Det tonfallet
kände professorskan blott alltför väl.

Genast, Ernst, jag skall bara ge Ole hans
soppa.

Ole, Ole, alltid ha barnaungarna någon
krämpa, usch Kommer du då ändtligen,
jag behöfver en afskrift, och det fermt, och så
måste vi kollationera, ifall man får taga din
dyrbara tid i anspråk.

Du vet, att jag alltid gärna hjälper dig,
då jag kan. Ingas flinka penna flög öfver
pappret. Professorn hade en gång erkänt, att
hon skref flinkt och hade en god handstil. Och
hon inlade alltid hela sin själ i det arbete hon
utförde för honom, ty denne man, som nu med
rynkad panna och skärpt blick lutade sig öfver
arken på skrifbordet hvad hon beundrade
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honom, beundrade denna breda panna och hufvu-
det med lejonmanen, som satt så stolt på de
kraftfulla skuldrorna. Hän var ju redan långt
inne i mannaåldern, men likväl låg en sådan
kraft utbredd öfver hela gestalten, den tycktes
kunna trotsa alla växlingar, och i de stålblanka
ögonen brann snillets Dutsläckliga låga.

O, hvad hon älskade honom, älskade honom
trots allt, ja, fastän hon visste, huru litet hon i
grund och botten betydde för honom, huru det
lätta intresset för hennes blyga oskuld och unga
fägring, som en gång band honom vid henne,
längesedan flyktat. Stundom tyckte hon, att
hungern efter genkärlek nästan förtärde henne,
isynnerhet sedän hon blifvit äldre och likasom
vuxit fast honom i andligt afseende. Och medan
hon blott gaf, hvad hans hänsynslöshet fordrade
af den, som bar hans namn, trådde hon brinnande
efter att få skänka honom alla de dolda skatter
hon bar i sitt rika, varma hjärta. Hennes kärlek
var på en gång hennes lycka och hennes sorg.
Det kränkte nämligen hennes kvinnliga stolthet
att likasom tvingas att älska utan gensvar, å
andra sidan åter höjdes hon i sinä egna ögon
genom att hennes kärlek skänkts åt en ande, så
öfverlägsen som hennes makes. Och under de
gångna åren af deras äktenskap, då hon så noga
och så grundligt studerat Wahls karaktär, hade
Inga under det hårda, satiriska och tili och med
brutala i hans natur funnit ädel metall på botten.
Tili detta ädla drogs ock hennes själ som järnet
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tili magneten, och med ali den tysta kraft, hon
kände inom sig, ville hon hemlighetsfullt men
oaflåtligt, som droppen urholkar stenen, locka
fram ur djupet de oslipade ädelstenarna, så att
de en gång måtte stråla fram med en glans, skö-
nare än den snillets eld nu förlänade honom.

Färdigt! lnga reste sig och räckte profes-
sorn det fullskrifna pappret. Skola vi nu kolla-
tionera? •

Han såg på henne genomträngande och med
sitt vanliga, satiriska drag kring munnen. Med-
gif, att du sitter som på nålar af oro att få gå
tili gossen?

Du misstager dig svarade hon med sin
låga röst. Professorn medgaf tyst, att den hade
en ovanligt musikalisk klang. Ole har alit
hvad han behöfver för tillfället.

Medan hon talade, hade Wahl bläddrat genom
en mängd nya böcker, som tili hälften uppskurna
lågo ien hög på skrifbordet. Drafvel mum-
lade han och sådant sända de mig att recensera.
Det här tili exempel han pekade på ett litet
häfte i grått band och läste med falsk patos:
»Hon lade sin arm smeksamt kring hans nacke
och såg på honom med de violblå ögonen» o —o!

Jag tyckte, boken hade många vackra
sidor sade Inga halft leende.

Har du läst den?
Jo, jag ögnade igenom den i går kväll,

då jag satt uppe hos Ole, och där funnos många
fina, ädla tankar att taga vara på.
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Professorns öfverläpp kröktes det var just
det leendet Inga alltid haft en sadan fruktan för.
Också nu bleknade hon lätt, men förblef dock
lugn.

Efter du han lade särskildt eftertryck
på detta du tycker om boken, så kan du ju
recensera den. Jag slösar ogärna min tid på
sådant sentimentalt svammel. Han kastade
det grå häftet med en nonchalant rörelse öfver
skrifbordet tili henne.

En mörk blodvåg sköt häftigt upp tili hennes
fina kind, och ögonen under de hastigt sänkta
ögonfransarna blixtrade, men utan invändning
tog hon ett papper och började genast skrifva.

Det kom ett nytt uttryck i professorns skarpa
ögon, ett uttryck af förvåning, och ehuru han
hela tiden låtsade syssla med sinä papper, stal
sig blicken alit som oftast öfver tili Ingas böjda
hufvud.

Lampskenet föll rikt öfver det bruna håret.
Nu skimrade det verkligen en liten smula i brons-
rödt. »Lilla Rödlufvan» hvad det var oändligt
länge sedän han tänkt på sin hustru under det
namnet. Och om man granskade henne närmare,
fanns det ju heller intet annat kvar af den forna
skolflickan hos den Inga han nu hade för ögonen.
En fin, behärskad, alltigenom elegant företeelse,
hvars harmoniskt lugna och dämpade vasen
uppenbarade en sällsynt jämvikt i lynnet.

Alit ännu skref Inga. Pennan tecknade raskt
rad efter rad på det utbredda pappersarket. Då
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lade professori! plötsligt sin kraftfulla hand tungt
öfver hennes smala fingrar.

Det var en svada jag vill läsa hvad du
skrifvit!

Utan vidare tog hän pappret, och hon lät det
ske utan invändningar. Medan hän läste, hvässade
hon lugnt en ny penna.

Jag beundrar din förmåga att draga så myc-
ket ur det usla stoffet präktigt! Hädanefter skall
du alltid få recensera detta småkram, som boklåds-
diskarna ha att bjuda på. Mark, att jag säger
småkram! En skarp blick sköt öfver tili henne.

Jag förstår, det värdefulla måste ju mätäs
efter din måttstock.

Åter såg han öfverraskad på sin hustru. Tillät
hon sig att bli satirisk det var okvinnligt!
Men nej, där satt hon så stilla med de vackert
mejslade händerna hopknäppta, och den klara
blicken lugnt mötande hans.

Jag skall gärna teckna upp mitt omdöme
om de böcker, du önskar jag skall läsa sade
hon. Jag har god tid både att läsa och skrifva,
sedän barnen gått tili sängs, och jag sitter allena
om kvällarna. Kanske kunna minä ord ingjuta
hopp hos någon missmodig ung författare, och
kanske lyckas det mig att leta fram några guld-
korn här och där bland gruset. Jag kunde ju
tili och med göra upptäckter . . .

Ja, kanske spana upp ett gryende snille
ha-ha-ha! Nå lycka tili, kaimat! Hän strök
eftertryckligt under det sista ordet, och ännu en



156

gång flög purpurskyn som fordom öfver Ingas
fina kind.

Nu dök där dock upp ett drag från »Rödlufvans»
tillvaro. Hvad hon såg löjligt barnslig ut, när
hon rodnade så under hans blick. Men så gammal
var hon väl då icke heller åtminstone i jämbredd
med honom. Tolf år är en stor skillnad, och hän
hade dessutom lefvat fort, medan hon stått och
vegeterat.

Nå ja, det behagade honom, att hon .såg så
ung ut. När man betänkte saken, hade Lasse
ändå i grunden rätt, då hän taiat om »hans unga,
vackra hustru».

Det var bad-dag, en mycket efterlängtad dag
i den Wahlska barnkammaren.

Inga hade tvålat in mörka och ljusa hufvuden
och sett mjuka barnkroppar dyka ned i det
behagligt ljumma vattnet. Skenet från de elekt-
riska lågorna föll klart öfver det väl uppvärmda
badrummet med sitt bländhvita kar och sin
propra komfort i öfrigt. Hennes eget ansikte var
idel solljus, när hon lekfullt stänkte klara droppar
öfver rosiga kinder och hvita armar, som besvarade
leken med lika igen, så att alla de små krusorna
kring moderns panna glänste af diamanter.

Det var en liffull tafla, vacker att skåda, lik-
soin då hon senare med lilla Yivan i famnen slog
sig ned framför kaminen och lät den treåriga



157

tösen sträcka fram sinä små förtjusande fötter
i det milda skenet från brasan.

Vet du, mor, jag tycker Vivan liknar far
sade Ole som skinande och med håret ännu vått
efter öfversköljningen stod och stödde sig mot
moderns stolkarm. Hon har fars blick ibland
och fars sinne äfven.

Åttaåringens omdöme Ijöd lugnt och noga
öfvervägt, och den allvarliga rösten påminde
om moderns. Hän hade också hennes djupa ögon
och bruna hår.

Professorskan log åt gossens ord. Hon hade
själf för längesedan gjort den upptäckten, att
hennes lilla lifliga flicka fått i arf faderns blixt-
rande grå ögon och yfviga hår, samt på köpet

lynnets hela läggning, så vidt det kunde skönjas
hos ett så litet barn. Vivan skulle säkert gifva
henne mesta arbetet i fråga om uppfostran, det
visste Inga, men hon hade äfven lofvat sig själf
att med aldrig svikande uppmärksamhet öfvervaka
denna lilla människoplantas uppväxt. Hon skulle
icke en dag behöfva klaga öfver försummelse och
brist på ömhet i barndomen.

Professorn talade säilän om sitt barndomshem,
som tidigt blifvit upplöst, men Inga glömde aldrig
den dolda bitterheten i hans ton, då han en gång
yttrat, att hans mor lärt honom förakta alit hvad
kvinnor hette.

Om Ernst vuxit upp under andra förhållanden,
kanske skulle då det goda och ädla hos honom
skjutit fram i jämbredd med den öfriga rika
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andliga utvecklingen, och allt det skarpa, sardo-
niska slipats bort af mjuka händer. Så ville hon
försöka med denna lilla, hans dotter. Hon skulle
så troget och i hopp om framtida skörd.

Erik, den yngre af gossarna, som satt på mattan
vid moderns knä, nöp nu skämtsamt Vivans
bara fötter och kittlade de små rosenröda tårna.
Vips fick han en smäll på kinden af den lilla
kraftiga handen, så att det uppstod en stor, röd
fläck.

Fy, Vivan, det gjorde ondt! utropade
han och tog sig om kinden.

Du kittade Vivan. Den unga damen drog
onådigt sinä fötter upp i Ingas famn.

Det var ju bara lek af Erik, förstår du
medlade modern.

Jag ville bara skoja litet med Vivan sade
gossen med tårfyllda ögon.

Bed honom om förlåtelse, lilla vänl
Nej, Vivan viii inte.
Då är ju Vivan en liten obeskedlig flicka?
Vivan ä baja de!

Modern svarade ej. Hon drog raskt strum-
porna på de omtvistade fötterna, ty nu måste
nöjet vara slut.

I samma ögonblick öppnades dörren med ett
häftigt ryck, och professorn visade sig på tröskeln.

Naturligtvis finner man dig här, närhelst
man än må söka dig!

Anser du icke, att detta är min rätta plats
frågade Inga med en liten glimt af humor.
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Hon kände sig alltid så stark gentemot honom,
då hon var omgifven af sin lilla skara. Vivan
hade lagt sin bara arm kring moderns hals och
stack nu fram sitt lockiga hufvud invid hennes
öra färdig att rycka tillbaka i blinken. Inga
med varm färg, strålande ögon och håret i oord-
ning, omgifven af de tre vackra barnen, var en
förtjusande tafla.

Hvarför gömmer du dig, lilla trollpacka?
Professorn var med tre steg framme vid kaminen
och grep efter Vivans hand.

Dejföj att Vivan viii. Hon höjde pannan
och gaf honom en trotsig blick ur de genom-
trängande grå ögonen.

Såå, har du redan en vilja?
Tyvärr sade Inga. Det är tili och med

en riktig jättevilja. Vi kanna den ganska väl och
kampa redan med alla vara krafter för att vinna
seger.

Båda gossarna hade ställt sig vid moderns sida.
De voro långa för sin ålder, mycket smärta och
smidiga med fina, allvarliga drag.

—De se ju ut som edra riddare, madame.
Inga log lätt.

Vi skola också bli »riddargossar» med tiden,
säger mor utropade Ole och Erik på en gång.

—Du tyckes börja din teoretiska uppfostran
i god tid sade professorn torrt.

Ja, barnkammaren är ju den första skolan
svarade hans hustru blidt. Säg nu godnatt åt

far barn. Kvällsvarden väntar, och så tili sängs.
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Det är ju ordningen på baddagarna, som ni
veta.

Gossarna räckte fram handen, men Vivan såg
inte åt professorn en gång. Hon satt med ryggen
tili och sjöng med sin lilla täcka barnröst:

»Bä bä, hvita lamm »

Inga ville ej tvinga henne just nu. Hon kände
flickans natur och befarade ett litet uppträde
igen. Hon trodde, att professorn skulle gå med
detsamma, men det gjorde han emellertid ej.

På något hemlighetsfullt sätt tjusad af den
lilla egensinniga drottningen i barnkammarens
värld, drog han fram en låg stol och lätsin väldiga
gestalt sjunka i niva med henne.

Vili du inte säga godnatt åt mig, hva?
Hon skakade på hufvudet.

Hvarför inte, säg?
Hu, du ä så stoj och du haj så myttet

sägg och så tygga, tygga ögon.
Det är glasögonen, som skrämma sade

Inga, som ryckt tili.
Kom inte fram med ursäkter, dul Hvarför

skulle hon inte få säga ut, hvad hon tänker.
Hvad mena ni pojkar? Han vände sig tvärt
om och gaf Ole och Erik en skarp blick.

Mor har lärt oss säga »sanning framför alit»
svarade Ole sakta, men professorn såg icke

mera på dem. Han satt en lång stund och stir-
rade in i kaminelden med en underlig, dyster
blick. Sedän reste han sig för att lämna rum-
met. Då skedde någonting egendomligt. Just
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då han gick förbi Vivan, sträckte hon plötsligt
ut sin lilla hand och strök honom lätt öfver armen.

Inga kunde se, att han ryckte tili vid den
omärkliga beröringen, men han sade intet utan
aflägsnade sig blott tyst. Han uppmanade icke
heller Inga att följa med, ja, han hade uppen-
barligen glömt i hvad ärende han kömmit. Hon
stannade därför kvar för att öfvervaka barnens
aftonmål och se dem i sinä bäddar. Då hon stod
i beråd att lämna rummet, såg hon, att Vivan
ännu var vaken och oroligt vred sitt hufvud
af och an på kudden. Hon gick ännu engång
tili den lilla och stoppade täcket om henne. Då slog
flickan plötsligt armarna kring moderns hals och
lutade sin kind mot hennes den var våt af tårar.

Vivan vaj tygg hviskade hon så sakta,
att endast Ingas öra kunde uppfånga orden.
Vivan viii säja fölåt.

Åt bror Erik då?
Flickan skakade på hufvudet. Han kittade

mej sade hon envist. Nej åt dej, Vivan vaj
tygg mot far!

Nå, då är det ju åt far själf du skulle
Vivan säjer åt dej baja sade den lilla

egensinniga ungen. Hon var tydligen en smula
ängslig för huru ursäkten skulle upptagas om
den bjöds direkt.

Jag får väl lof att bli din förespråkerska,
liten smålog Inga. Far tar nog viljan för
verket. Godnatt, mors öga sof sött!

Hon hann knappt tala ut, innan det oroliga
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hufvudet låg stilla på den hvita dynan och lätta
andetag förkunnade, att sömnen genast anmält sig,
när det ömmande samvetet befriats från sin börda.

Modern såg länge på det ljufva barnaanletet,
så friskt i sin oskuld. Sedän måste hon också
kasta en blick på sinä gossar. Ole sof med handen
under kinden och ett vemodigt drag kring de
välformade läpparna. Det draget fanns alltid
där, och Inga tog det nastan som en förebråelse.
Hurn olycklig hade hon icke ofta känt sig, förrän
Ole kom och lyste upp lifvet för henne men i
hans sinne och lynne hade moderns tyst burna
sorger lämnat ett kanske outplånligt spår. Han
var vek och finkänslig. Lifvet skulle nog inte
alltid le emot honom tänkte hon. Men en god
man, en bra och ädelt tänkande människa sknlle
han med Guds hjälp blifva. Det yar hennes säkra
hopp. Erik låg rak och med båda sinä fasta ar-
mar utmed sidorna, bilden af en sund, trygg gosse,
som sof hälsans ostörda sömn efter dagens lekar.

Hon log, när hon lätt strök öfver hans raka,
blonda hår. Pannan såg så käck ut, han skulle
nog med hurtigt mod taga upp kampen på lifvets
stora valplats en dag. Hans af intet störda sinnes-
lugn tycktes gifva henne visshet därom.

Minä små hjältar, minä »riddargossar»
hviskade hon med skälfvande läppar. Tack
för dem, o Gud! Du som gaf mig dem, hjälp
mig också att fostra dem tili kämpar för Ditt rike.



163

Inga hade värit gossarnas första lärarinna; det
var för henne på en gång en plikt och ett nöje
att leda deras första steg på kunskapens bana.
Men innan Ole fyllt nio år sattes han i skola och
Erik ej mycket senare, ty de voro närä hvarandra
i ålder.

Det blef nu ett nytt intresse för Inga att följa
deras vidare utveckling, höra dem läsa sinä läxor
och förklara alla dunkla ställen för dem. Men
främst af alit att forska efter de intryck, hvarje
främmande beröring kunde utöfva på det mot-
tagliga barnasinnet. Hon lade så att säga orat
intill dem för att lyssna efter om någon falsk
ton brutit in och stört harmonin i dessa unga
själar. Hon ville ju så gärna jämna vägen för
dem, så vidt det stod i hennes förmåga, och
vidmakthålla det förtroende, som hittills värit
hennes hjärtas fröjd.

Professorn syntes inte hysa något särdeles
intresse för sinä söners studier, men Vivan tycktes
fortfarande hafva någonting tilldragande för
honom.

Det hände numera ofta, att han strök henne
öfver det mörka håret, när han komin tili familjen.
Och Inga iakttog med tyst intresse, huru de två
förstodo hvarandra. Vivan var likväl aldrig mjuk
mot sin far; det var modern, som fick alla hennes
stormande smekningar. Men hon hade ett lustigt,
retsamt sätt, som lockade och intresserade honom,
och hennes hänsynslösa ärlighet återspeglade hans
egen med löjlig noggrannhet.
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Det beredde Inga ett stort nöje att åskåda de
små scener, som utspelades mellan far och dotter.
Ingendera ville ge vika, men skedde det, var det
nog professorn, som drog det kortare strået.

Hon är envis som synden, det här barnet,
och taggig, som en igelkott utbrast han efter
en af dessa skärmytslingar, då Vivan triumferande
lämnat rummet. Han kastade sig skrattande i
den amerikanska gungstolen och tände en cigarr.

Hon roar mig, den lilla näbbmusen, men hon
blir svårhandterlig i framtiden. Jag gratulerar
inte den kari, som tager henne!

Är det då så visst, att hon skall bli tagen.
Inga betonade de sista orden och såg upp från
sitt arbete.

Naturligtvis! Tror du icke en gammal
kvinnodyrkare som jag förstår mig på sorten.
Jag säger dig, de komma att bli galna i henne
alla unga karlar på den tiden, och de skola svärma
kring henne som bin, men den »Dornröslein» blir
inte lätt att komma åt. Underligt att du, Inga,
kunnat få en sadan dotter men det är mitt
blod!

Jag hoppas, att jag, innan den där tiden
kommer, har lyckats plocka bort åtskilliga törnen
från vår vildros sade Inga.

Tämja f alen, hvad? Professorn gungade
så häftigt tillbaka, att pappren på skrifbordet
fladdrade. Nej pass, det skall jag förhindra
låt henne behålla sin ursprunglighet! Jag kan
inte tåla tillkonstlade fjollar.
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Jag skall nog veta att halla tyglarna jämna
svarade Inga och fäste sin allvarliga blick på

hans upphetsade ansikte. Ole blir snart tio år,
och just så länge har du lämnat mig allena om
ansvaret för vara barns uppfostran. Jag har
gamla rättigheter, och dem tänker jag aldrig
skänka bort.

Det där klang stål. Wahl hvisslade och såg
nyfiket bort tili henne. Skall det där vara en
anklagelse? frågade han.

Ja, om du känner dig träffad däraf.
Sannerligen jag det vet! Professorns goda

lynne, som värit på retur, började åter glimta.
Jag var visst aldrig ämnad tili familjefar,
då du däremot är moderlig ända ut i finger-
spetsarna.

Manne en hustru af annat slag skulle anstått
dig undrade hon.

Hans eldiga blick flög öfver hennes fina
gestalt.

Kanske en suffragett hans röst ljöd
skärande nej, den sortens kvinnor skulle jag
tuktat med besked.

Jag har alltid vetat det
Verkligen, och rättat dig därefter, hvad?

Det var klokt handladt, men själfförsvar är
egentligen också en drift.

Han beundrade hennes utomordentliga fatt-
ning, som han nu brutalt pröfvat tili det yttersta.

I en ojämn strid måste ju den svagare
parten förlora och mister då på samma gång
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aktningen för sig själf jag hade icke råd tili
det.

Professorn reste sig och gick några gånger
med tunga steg fram och åter öfver golfmattan.

Nåväl sade han slutligen jag tror du
är en diplomat, Inga!

Jag har endast haft god tid att tanka
sade hon och fäste omsorgsfullt en silkesända i
sitt broderi. Har du något arbete för mig i
kväll?

Jag vet inte. Här ligger nog fullt upp med
litteratur, men jag har ett sammanträde klockan
åtta, och vi supera gemensamt efteråt.

Inga lyfte på några af de nya böckerna och lade
dem sedän åt sidan. Jag ser, att det finnes
ingenting för mig sade hon.

Kanske du ändå tar miste. Professorn
drog fram ett häfte ur hopen och slog upp första
sidan. Du kunde ju försöka dig på detta!

Men det är ju en vetenskaplig afhandling!
Just så. Han såg litet ironiskt på henne.

Jag gaf akt på, att du fördjupade dig i den där
historien i går, och nu skulle det roa mig att se,
huru pass mycket du förstått. Det rör ju italiensk
konst, och de italienska citaten skall jag natur-
ligtvis själf sköta om.

Å, att öfversätta är ju i de flesta fall vida
lättare än att foga samman egna tankar.

Ja, när språket icke lägger hinder i vägen.
Jag är tämligen inne i italienskan sade

Inga fogligt.
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Du?
Ja, kommer du ihåg signora Rudi i Firenze?
Den gamla skinntorra häxan! Man får ju

onda drömmar af att minnas henne.
Hans hustru log. Hon har dock lärt mig det

skönaste språk i världen, och vi brefväxla alit
fortfarande på den gamla målarinnans moders-
mål, så att jag inte värit dömd att af brist på
öfning glömma det.

Le chiedo perdono Signorina. Han gjorde
en djup bugning för henne.

Å sade Inga lätt någonting skulle
väl också jag lära där borta, medan du idkade
dina studier i biblioteken.

Han stannade plötsligt midt framför henne.
Jag börjar frukta att sådana där menlösa kvinno-
varelser som du utan svårighet skulle kunna draga
en äkta man vid näsan. Du är förskräckligt
inbunden.

Jag kan just inte påstå det. Inga slog
långsamt upp det häfte han lagt framför henne.

Jag talar dock säilän oåtspord om mig själf.
Nå ja, det är i det hela en vis regel. Hur

mycket är klockan? Huru tiden gått mig ur
händerna! Du har hindrat mig med ditt prat.

Och nyss beskyllde du mig likväl för tyst-
låtenhet. Hon skrattade muntert.

Ibland kan man ju vara en smula inkonsek-
vent. Han log också. Nå, skall du inte börja på?

Var det verkligen ditt allvar? Jag tog det
som ett skämt.
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Tag det som du viii, men skrif i alla f ali!
Och därmed försvann han för att kläda om sig.

Inga satt kvar och läste ännu en gång igenom
de sidor om Norditaliens konst, som i går fängslat
hennes uppmärksamhet. Sedän tog hon från
professorns bokhyllor åtskilliga uppslagsverk. Det
var ju ej första gången hon tillgodogjort sig dessa
rikt gifvande källor, när hon ville draga nytta
af något intressant, nytt arbete på ett mera
främmande område.

Hon gjorde anteckningar och utdrag så ifrigt,
att hon ej hörde Ernsts steg på den mjuka golf-
mattan, när han i full sällskapsdräkt trädde ut
ur toalettrummet och kom fram tili henne.

Du har gripit dig an på rätta sättet, ser
jag sade professorn. lnga tyckte det lät
ironiskt och såg upp, medan rodnaden steg på
hennes kinder.

Huru kunde jag väl göra annorlunda? sade
hon skyggt frågande.

Hvad du är för ett barn, Inga. Nu hade
rösten en annan och vekare klang. Sedän tillade
han blott ett »godnatt» och strök lätt och likasom
i förbifarten öfver hennes heta kind med sin
svala, violdoftande hand.

Hon såg ej upp utan vände bladen i boken
helt mekaniskt, tills hon hörde tamburdörren slå
igen efter honom. Då brast hon plötsligt ut ien
våldsam gråt. Icke hans sträfva, fordrande sätt,
hans ironi eller brutalitet hade under åratal fram-
lockat en enda tår ur hennes ögon. Alla hennes
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tårar hade osedda, och kanske därigenom än
tyngre, fallit i hjärtats djup. Men den enda,
ovana smekningen kom isen att smälta, och
dref hennes så hårdt tillkämpade själfbehärsk-
ning på flykten.

Hon grät länge, men det var ej af smärta; hon
kände snarare, som om någonting tungt och stel-
nadt inom henne lösts och förrunnit med dessa
ovana tårar. Och ännu långt inpå natten raspade
hennes penna träget öfver pappret.

Inga hade länge värit i rörelse, hade sett gos-
sarna äta sin gröt, innan de gingo tili skolan, och
kysst Vivans sömndruckna ögon, innan profes-
sorn blef synlig. Han sof alltid länge om morg-
narna.

Hon gick omkring i sinä tunna morgonskor så
tyst som en ande, och hjärtat pickade ända upp
i halsgropen på henne, när hans massiva gestalt
slutligen sjönk ned i skrifstolen, ty där midtför
honom hade hon den föregående kvällen lagt sitt
prydligt renskrifna manuskript.

Manne han skulle ge sig tid att läsa det, eller
kanske han likgiltigt skulle skjuta det åt sidan
tili en annan gång. Men ifrån salongen, där hon
stod och ordnade om sinä blommor, kunde hon
ej låta bli att hvarje minut i smyg blicka öfver
tili honom.

Nu tog han en cigarr och tände den, ovanligt
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långsamt, tänkte hon. Nu lutade hän sig framåt
och nu, ja, nu grep hän verkligen pappret och
började läsa.

Längre kunde hon ej stå där. Hon skulle ju
i alla fall snart nog få veta sin dom, men om
han om han ändå ville säga den en smula
mindre hårdt! Hon tryckte lätt handen mot
sitt klappande hjärta och skyndade in i barn-
kammaren, där Vivan just utförde en serpentin-
dans med badhandduken, trots sköterskans böner
och förmaningar.

Inga kunde ej hjälpa det, men hela tiden
lyssnade hon efter ett ljud där inifrån, ett väl-
kändt, halft otåligt »Inga, hvar håller du hus».
Alit förblef dock tyst.

Professorn gick icke heller som vanligt ut före
frukosten utan stannade kvar inne hos sig. Först
vid matbordet sammanträffade de. Han satt
tyst, och angående hennes gårdagsarbete yttrade
han inte en stafvelse.

Jag har fallit igenom tänkte hon
ohjälpligen fallit igenom som en af de många
unga studenter, som där inne i arbetsrummet
krossats af professorns förintande domslut. Hvad
hon ofta tyckt synd om dem, och huru hon alltid
försökt se gladt på dem, då hon tillfälligtvis
rakat möta dem i tamburen. Hon kände nu,
huru de måste krympa ihop inför dessa stålblanka
ögon, denna öfverlägset ironiska mun, som så
väl förstod trycka ned det käckaste mod.

Nu hade hon själf en släng af tentamensfeber,
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det kände hon. Hon visste, att hon gjort sitt
bästa, och ville, att Ernst skulle gilla det.

Men då hän inte ens efter frukosten nämnde
någonting därom, ehuru hän rökte sin cigarr där
inne och tycktes observera, att barnen klungat
sig kring modern för att visa sinä nya skolböcker,
som de just i dag erhållit, då kände Inga med
en resignerad suck, att hennes opus från i går
hamnat i professorns mångslukande papperskorg.

Så gingo dagarna och af dem blefvo veckor.
Då en dag efter middagen bad professorn Inga
komma in tili honom. På skrifbordet, i skenet
från den elektriska lampan, lågo två nyss upp-
skurna tidskrifter.

Se hitl bad hän och pekade på sidan tili
höger.

Inga följde uppmaningen, men så fort hon
genomögnat de första raderna, såg hon undrande
upp tili honom.

Det är ju min egen uppsats?
Ja, hvad skulle det annars vara. Hän stod

tätt bakom henne och log. Och se här vidare
den är äfven öfversatt tili tyskan. Jag har

med uppsåt ingenting sagt för att låta öfver-
raskningen blifva så mycket större.

Och jag, som trodde den inte dugde tili någon-
ting, jag trodde att du kastat den i papperskorgen.

Nej, det aktade jag mig för. Professorn
satte glasögonen tili rätta. För att vara af
af en kvinna rätt och slätt, är den sannerligen
duktigt skrifven. Du har hufvud och förstånd,
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lilla Inga. Jag trodde verkligen aldrig, att din
uppfostran var så pass solid. Min fru svärmor
i ali ära, men

Miss Kent är en rikt begåfvad och fint
bildad kvinna, jag har nog mycket att tacka
henne för sade Inga varmt ja, mer än du
anar. Hon tänkte på den allvarliga grund, den
djupt religiösa engelskan nedlagt hos sin elev
och som gifvit henne kraft att bära lifvets väx-
lande skiften. Inga vände långsamt bladen i
tidskriften. I. W. sade hon slutligen och
betraktade signaturen.

Skulle du föredragit någon pseudonym?
■— Å nej, jag tänker nog ingen kanana

Det håller jag med dig om. En så blygsam
och tillbakadragen hustru misstänker man ej.
Å se, nu fick jag dig tili att rodna igen, alldeles
som en sjuttonårig tärna, du en gammal, gift
kvinna med växande söner. Om det inte klädde
dig så väl, skulle jag kalla det löjligt, men jag
dyrkar det sköna, hvarhelst jag ser det. Du
kunde verkligen ännu sätta ett ynglingahjärta
i brand, skön Inga! Vet du, hvad jag ämnade
föreslå dig jo, att vi följas åt tili teatern i
kväll. Det är premiär, och jag har skaffat bil-
jetter. Du har naturligtvis någonting stiligt
att taga på dig?

Hon smålog.
Nå ja, det var en onödig fråga, ty du klär dig

alltid väl. Den rättvisan måste man ge dig. Men
gå nu din väg på minuten, ty jag skall tentera ett
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pundhufvud i dag och känner redan, hur det
värker i fingrarna att få gifva honom en för-
svarlig hud.

Nej, Ernst, inte i dag!
Hon lade hastigt sin hand på hans arm.

Hvarför det?
Å, bara för för att jag inte viii tanka

mig någon olycklig inom dessa väggar, nu när
jag själf är så glad.

Han stirrade ett ögonblick ned på henne, och
uttrycket i den skarpa blicken mildrades gradvis.

Så löjliga ni små kvinnor kunna vara nå,
vi få se. Om han inte är alltför tjockskallig, så
låter jag väl nåd gå för rätt för din skull!
Du har just inte ofta tiggt mig om något.
Har du färgat dina läppar, hvad? Röda läppar
hafva alltid behagat mig, jag tror, att jag har
lust att kyssä dem.

Men jag jag har inte lust att bli kysst
sade Inga med en egendomlig glans i ögat.
Jag har i dag fått en stor gåfva, en gåfva af äkta
guld, och jag bryr mig inte om några småmynt
därjämte.

Hon smålog lätt och lämnade rummet, såsom
hon blifvit tillsagd.

Professorn blickade efter den smärta gestalten.
Hon hade ibland sinä infall, Inga. För en
gång kände han sig en smula, en helt liten
smula bragt ur fattningen, det medgaf han för
sig själf.

Det unga kandidatämnet, som kort därefter
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knackade på, fann tili sin häpnad, att professor
Wahl inte var hälften så fruktansvärd, som han
befarat. Tvärtom föreföll han nastan foglig
och bjöd tili och med på cigarr, innan de skildes.

Men inne framför den stora spegeln i säng-
kammaren stod Inga och profvade, tili alla tre
barnens förtjusning, en ny aftondräkt. Ljusgult
siden med dyrbara spetsar, ingenting kunde bättre
harmoniera med hennes hy, ögon och hår. En
varm rodnad färgade hennes kinder, och i det
ledigt ordnade håret satt ett konstnärligt utsiradt
smycke Wahls första gåfva tili henne.

Hvad du är vacker, mor! utropade Ole
beundrande och såg på henne med glänsande
blickar.

Mor är vackrast af alla människor i världen
skrek Erik jublande, och Vivan sträckte på

sig och sade stolt: Så vacker tänker Vivan också
bli, då jag blir stor, och far skall ge en grann nål
åt Vivan också, lika grann som mors.

Lilla fåfänga!
hår. Man skall vilja vara vacker endast för en

minns det barnl
Vivan såg oförstående ut.

Jag vet, hvad mor menar sade Ole med
en blixt i sinä lugna ögon. Mor viii, att far
skall vara glad åt henne.

Ja, min gosse, just det viii mor. Och nu
godnatt! Hilma har kakor och äpplen åt er i
matsalen. Och låt se, Vivan, att mors lilla flicka
går tili kojs som änglarna.
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Hur göra de, mor, hur göra de! ropade
Vivan med nyväckt intresse.

De lägga ihop sinä hvita vingar alldeles
som när du, utan att bråka, låter Hilma kläda
nattskjortan på dig.

Och sedän?
Sedän lägga de sinä små hufvuden på ett

mjukt dunmoln som din lilla hufvudkudde
och de glömma aldrig, aldrig att läsa sin aftonbön.

Hon hade böjt sig ned och hviskade de sista
orden i Vivans lilla välformade öra. Sedän kysste
hon henne lätt på pannan. Nu måste jag gå,
far får inte vänta.

Jag kan hjälpa kappan på dig sade Ole
och följde henne ut i tamburen.

Nej, junker, det låter du bli!
Professorn tog hastigt den eleganta teater-

kappan ur den häpna gossens händer och svepte
den omsorgsfullt kring Ingas spetsprydda axlar.

Moderns fingrar sökte tyst Oles och gaf dem en
förståelsefull tryckning, men hennes ögon strå-
lade som diamanterna i hennes hår, när Wahl
drog den hvita hufvan öfver hennes mörka hufvud.

Mor är så vacker i kväll, sade Ole, som nastan
högtidligt åsåg uppträdet. Du kan vara glad
åt henne, far!

Säg hellre stolt svarade professorn kort
och lade med ett fast tryck Ingas hand på sin
arm. Nu gå vi, vagnen väntar.
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Ända sedän de första åren af deras äktenskap
hade Inga icke åtföljt sin man på dennes årligen
inträffande resor tili utlandet.

Stundom for han också endast på kortare
tid för att rekreera sig efter det jäktande
termins arbetet, men vanligen gällde färden
hans studier och blef då utsträckt tili en flera
månaders vistelse i något af utlandets stora
kulturcentra.

Då barnen voro späda, hade hon kanske äfven
hyst någon oro att öfverlämna dem i främmande
händer under sin frånvaro, men trots detta skulle
hon om Ernst blott yttrat en aflägsen önskan
att hafva henne med gjort sitt yttersta för att
ordna alit i hemmet så, att hon utan tvekan
kunnat åtfölja honom.

Det föreföll henne emellertid, som om Wahl
hellre rest allena utan att vidkännas de omsorger
hennes sällskap ålagt honom.

Hon glömde aldrig, huru han en gång vid en
middag hemma hos dem yttrat tili sin bords-
granne, en dam af de inbjudna, att en äkta man
verkligen kunde behöfva smaka den korta frihet
en sadan resa erbjöd. Han kunde tili och med
stoppa ringen i västfickan och ge sig ut på glada
äfventyr, om han hade lust.

Ingen af bordsgästerna visste, hur det kostat
på henne att med ett lugnt leende höra detta.
Men äfven om hon skref detta cyniska skämt på
räkningen af hans retsamma lynne för tillfället
och mindes den spörjande sidoblick, han därvid
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gett henne, stannade där dock ett litet törne kvar,
som ännu stundom smärtade.

Huru skulle det bli denna vår? Tiden för hans
resa närmade sig redan, och hon tyckte instinktlikt,
snarare än fullt medvetet, att hon kömmit honom
några fjät närmare för hvarje dag denna vinter.

Nastan dagligen bad han om hennes hjälp,
än i ett, än i annat, och det var ganska tydligt,
att han, då han var hemma, helst såg henne
sysselsatt i sin närhet. Ofta önskade han äfven,
att hon skulle läsa högt, än en artikel ur dags-
pressen, än ur en utländsk tidskrift. Han klagade
öfver sinä ögon, men ville ej emottaga en varning
af andra att spara sin syn eller rådfråga läkare.

Hon måste nu ofta stjäla undan tid från barnen,
men Inga hade ju längesedan insett, att hans
natur var sadan; han kunde icke dela utan tog
för sig själf alit utan hänsyn.

Ibland måste hon le åt hans nastan naiva
egoism, och sedän tänkte hon på huru högt man
likväl beundrat honom, huru han hela sitt lif
gått fram som en triumfator. Hvad man ändå
förlät ett snille mycket som ohjälpligen skulle
förstört en vanlig människa.

När professorn slutligen bestämde dagen för
afresan, nämnde han emellertid icke ett ord om
henne, och ehuru Inga nu verkligen ordnat allting
för att eventuellt kunna följa med, packade hon
utan invändning hans kappsäck.

Du har väl inte glömt någonting sade
Wahl sista morgonen med sin vanliga häftighet.

12
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Nej, det tror jag inte.
Godt!

Inga stod och knäppte igen den lätta, bruna
handväskan. Du lämnar mig väl inte alltför
länge utan bref, Ernst sade hon sakta.

Jag lofvar ingenting. Du vet, att jag hatar
att skrifva bref, då jag är på resa! A propos, sköt
väl om din dotter, hon blir ett praktexemplar
med tiden. Vet du, hvad hon gjorde, när jag tog
farväl af henne nyss med en kyss på körsbärs-
truten jo, hon gned sig om läpparna och sade:
»Fy, hvad du luktar cigarr!» Ha-ha-ha —präktigt!

Det var hans farväl.
Ingen fick ledsaga honom tili tåget; han kunde

i allmänhet ej lida afsked på perrongen. Gossarna
voro i skolan, och Vivan byggde slott af sinä
träklossar på golfvet i barnkammaren. Inga
kände sig med ens så obeskrifligt ensam. Hon gick
in i Wahls rum. Där var alit, som han nyss
lämnat det, en halfbränd cigarr i askkoppen på
rökbordet, dagens tidning omviken på etageren
och i soffan den lilla mjuka sidenkudden, som
hon broderat, hopknycklad i ena hörnet.

I den fanns ännu en liten ingröpning, där hans
hufvud hvilat i går. Hon lade sin kind mot sidenet
och inandades den svaga violdoften, som så
oemotståndligt påminde om honom.

O, Ernst, Ernst min älskade make, hvad
jag saknar dig gränslöst hviskade hon med
skälfvande läppar.
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Inga tänkte, att hon hade att bereda sig på
en lång väntan, innan hon skulle erhålla något
meddelande från den bortreste, men denna för-
modan besannade sig icke. Redan tre dagar
efter afresan kom ett kort, och sedän följde
brefven nastan utan afbrott.

Han hade haft en afskyvärd öfverresa, full storm
och en sjögång utan like. Tili och med de tapp-
raste hade dukat under. Senare hette det, att
kylän där ute var skrämmande. Man kunde
ej få de usla kaminerna att varma.

Inga tänkte på huru känslig Ernst de sista
åren blifvit för väderväxlingar, och huru svårt
hon haft att halla temperaturen jämn i rummen.

Maten lämnade äfven mycket öfrigt att önska.
Aldrig hade professorn låtit så missnöjd, han som
brukade förklara, att han kände sig som en fri-
gifven fånge, så fort han satte foten ombord på
en ångbåt för att begifva sig på resa. Hon kunde
alls icke förstå den förändring han så tydligen
undergått.

Här hemma var ju våren för resten den vackrast
möjliga, drifvorna smälte raskt i det ständiga
solljuset, som genast lockade gräset fram, och
knopparna svällde på träden i esplanaderna.
Barnen voro öfver sig förtjusta att få leka i det
fria så mycket de ville och de uppgjorde planer
för sommaren ute på villan.

Inga delade deras intressen efter bästa för-
måga, men tankarna följde inte alltid riktigt
med; de ilade tili maken och fadern långt borta i
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främmande land, och ulan att fråga efter om
hän kanske blott med förströdd liknöjdhet genom-
ögnade hennes bref, fyllde hon sida efter sida
tili honom och lade hela sin s jäi, sitt rika, varma
hjärta öppet däri. Om hän ville håna henne
därför »voila», som Ernst brukade säga, hon
skulle gladt fördraga det. Alit mer och mer
längtade hon efter att en gång få stå fullt klar
inför honom, äfven om hän ej brydde sig om
att förstå henne.

Lifvet var ju i det hela så kort, och ålderdomen
skulle vara öfver dem, innan de hunnit tanka
därpå. Hon mindes några silfverstrimmor i
professorns mörka hårsvall också en jätte
måste underkasta sig naturens eviga lagar. För
resten kunde ju skilsmässan komma äfven midt
i den fulla lifskraften.

Hon hade som flicka blifvit spådd, att hon
skulle dö ung. Hvad dessa bransligheter nu lågo
långt, långt tillbaka i tiden hon kunde nu le
åt dem, ehuru de visserligen då förefallit henne
mycket betydelsefulla. Döden kunde ju hitta
dem någondera inom kort, och hur smärtsamt
skulle det ej kannas för henne att skiljas utan att
hafva öppnat sitt innersta för den, som trots
alit, värit hennes lifs enda stora, allsmäktiga
kärlek.

I sinä bref häntydde Ernst aldrig på hvad hon
skrifvit, mer än det ytterst nödiga, såsom erkän-
nandet att han mottagit hennes meddelanden,
och uppgifter angående hvartän hon nasta
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gång skulle adressera brefven, när hän bytte om
vistelseort. För öfrigt var hän hela tiden miss-
belåten och ur humör, ingenting tycktes vara
honom i lag.

Han trodde, att han fått en släng af malarian,
tack väre iskylan i de stora biblioteken, och draget
från fönstren hade skadat hans ögon. Snart skulle
han tvingas att rådfråga en specialist för dem.
En gång skref han tili och med förargad »att han
var för gammal att skala omkring i världen som
en vandrande jude och att han gaf alla konst-
studier kätten». Tili sommarn for han emellertid
ännu längre söderut, tili en liten badort vid
Medelhafvet, och nu blefvo brefven mera säll-
synta. Ibland kunde det tili och med förgå tre
eller fyra veckor, innan han åter lät höra af sig.

Inga kunde ofta inte glädja sig åt barnens fröjd
denna vackra sommar, ehuru hon bemödade sig
om att dela den som förr, ty en sällsam oro hade
gripit henne och ville ej låta sig bekämpas trots
alla förnuftsskäl. Professorn hade ju ofta hela
året värit frånvarande från hemmet, och hon
tog det alltid helt naturligt och som en själffallen
sak, somman ej borde klaga öfver, fastän sak-
naden ofta kändes tung.

Nu var det emellertid annorlunda. Kanske
också att misstämningen i hans bref bidrog därtill.

Ibland tänkte hon visserligen med en smula
hjärtklappning att hon skulle skrifva och fråga,
om han icke önskade få henne dit ut. Det var ju
ändå i ett och annat afseende hon kanske kunnat
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ställa det trefligare för honom, och då hans ögon
voro ömtåliga, kunde hon åtminstone skingra
hans missmod för några timmar genom att vara
lektris. Han hade ju själf sagt, att hon »läste
hyggligt» och hade en organ, som icke irriterade
nerverna, och det var ju alltid något.

Men då hon skulle sätta sinä tankar tili pappers,
ryggade Inga alltid tillbaka för ett kanske nog
så tvärhugget afsla .

Den enda, med hvilken hon talade om sin oro,
var hennes forna lärarinna och uppfostrarinna,
miss Kent, som denna sommar råkade vara deras
granne ute på villan. Miss Kent hade också lofvat
stanna hos barnen, om Ingas resa blefve en verk-
lighet, och då det visste hon skulle de vara
i goda händer.

Det var också nastan som om Inga gått om-
kring och väntat på något denna tid, och i hem-
met ordnade hon alit för en möjlig bortavaro.
Så kom ock det budskap hon likasom lyssnat efter
knappt öfverraskande kom i form af ett tele-
gram från professorn, kort och föga upplysande:
»Väntar dig i Firenze anlitar ögonläkare här,
kom genast!»

Inga förlorade icke besinningen för en enda
minut, ehuru hon kände, att budskapet i sin
knapphet innebar vida mer, än orden uttryckte.
Ernst var nu för visso i stort behof af hennes
hjälp. Också ville hon icke med ett enda ögon-
blick fördröja sin afresa.

Miss Kent var genast beredd att infinna sig i
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villan och satte sig utan tvekan in i husets vanor
och förhållanden; i detta afseende kunde Inga
vara fullkomligt trygg.

Barncn voro också beundransvärda. De yttrade
icke ett ord af knot eller klagan, ehuru tårarna
stodo båda gossarna i ögonen, då modern sade,
att hon skulle resa ifrån dem.

Stackars far behöfde ju henne, och det visste
de af egen erfarenhet, att ingen var bättre att
ha hos sig, då man var sjuk, än just mor.

Vivan åter spände sin stålhvassa blick i henne
o, hvad den lifligt påminde om Ernst just nu

och utlät sig högtidligt: »Han får inte vara sjuk,
hälsa far från mig, att han skall bli frisk nu
genast!»

Inga smålog och kysste ömt den lilla pockande
munnen, som aldrig utan motsägelse tålde något
hinder. Men när hon vid stationen dit Ole,
som den äldsta, fått lof att ledsaga henne
tog farväl och anförtrodde syskonen i hans vård,
tyckte hon nastan synd om den »lille husfadern»,
som stod där blek af smärta och af ansvarskänslan,
som hvilade tung på hans unga skuldror.

Glöm icke att be Gud hjälpa dig, min
Ole! Modern tryckte hans mörka hufvud tätt
intill sig. Du är svag, men Hän är stark
sade hon.

Jag skall inte glömma, du kan vara lugn,
mor!

Ja, Gud ske lof, hon kände, att hon kunde lita
på sin gosse. Det var en stor, outsägligt stor lycka
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af tacksam glädje, midt i sin sorg och oro, såg
Inga hufvudstadens omgifningar snabbt glida
förbi och försvinna bakom henne.

En järnvägsresa genom halfva Europa medför
i vara dagar föga af intresse, i synnerhet för den
som skyndar fram mot ett utsatt mål, med detta
mål helt upptagande alla hans tankar.

Då tåget brusade framåt, alltid framåt med
henne, tänkte Inga blott uteslutande på den
stund, då hon skulle anlända tili Florenz. Hon
visste, att hon icke kunde föreställa sig Ernst
befinnande sådant det i verkligheten var, och
denna ovisshet verkade beklämmande. Hans
hälsa kunde kanske vara god i öfrigt utom ögonen,
men hvad alit innebar icke en sjukdom, som
angripit ett så dyrbart organ som synen.

Kanske hade sjukdomen länge fortgått, han
hade ju flera gånger klagat öfver sinä ögon, men
icke velat följa hennes ifriga uppmaningar att
rådfråga läkare. På våren skref han väl en gång,
att han troligen måste besöka en specialist på
detta område, men då hade han kanske försummat
det. Hennes ängslan växte under vägen, hon kunde
omöjligt siippa den. För sig själf kände hon ej oro.
Hon visste, hvart hon skulle vända sig vid fram-
komsten, det var tili Ernsts gamla hotell, där
han alltid togin, när han vistades i Firenze.
Portieren var också i egen person tili mötes vid
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»Stazione centrale» och tog chevalereskt hand
om både henne och reseffekterna.

Hvad alit under färden genom gatorna föreföll
henne underbart bekant, S. Maria Novella, Bib-
liotheka Mediceernas palats och I Duomo.
Här var det inte som i de små moderna städerna,
där husen växa upp som svampar så godt som på en
natt. I konstens hemland blir man aldrig främ-
mande. Ingenting hade förändrats sedän den tid,
då hon, en ung ensam hustru, ströfvat omkring
här och lärt i grund och botten kanna Nord-
italiens drottning »bella Firenze».

I hotellet blef hon ytterst artigt mottagen af
värden, men hon tänkte knappt därpå; hon hade
bara en enda önskan, den att genast bli förd tili
signore proffessores rum. Hvad hennes hjärta klap-
pade, när hon ilade uppför marmortrapporna och
genom den långa korridoren. Nu slogs en dörr upp
för henne och nu, nu hade hon ändtligen nått målet.
Där satt professorn längst framme vid bordet, med
ryggen mot fönstret och en bindel öfver ögonen.

Hvad det låg för en prägel af hjälplöshet öfver
honom! lngas ögon fylldes plötsligt af tårar.
Tänk, att se honom, se Ernst sitta så, utan lifs-
mod, slö, orörlig, han med sin stormande lust,
sin outtömliga kraftfullhet. Hon måste tvinga
sig, måste bekämpa rösten för att kunna hälsa
honom som vanligt, ty nu famlade hans hand
sökande efter hennes fingrar.

God morgon, Ernst kara! Nu är jag här
med tusen varma hälsningar från hemmet.
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Hon stod täti invid honom och höll hans Stora,
välformade hand mellan båda sinä. Hur är
det med dina ögon, min vän?

Jag har undergått en svår operation
sade han med klanglös röst. Det är redan
längesedan, tror jag å, jag har upphört att
räkna dagarna i mitt mörker, och det är ännu
ovisst, om den där pinan tjänade tili något jag
menar, om jag någonsin återfår min syn.

Ingas hjärta nastan stannade. Det kan ej
vara ditt allvar, att att stammade hon.

Att jag troligen blir blind!
Blind! Hon visste icke, om hon skrek

fram detta ord eller stönade det tyst inom sig.
Ingenting kunde vara så oförenligt med hans
natur som att vara blind. Nasta sekund hade
hon lagt armarna kring hans hals och tryckt sin
kind mot det sänkta lejonhufvudet.

Å, Ernst, Ernst, hvarför bad du mig inte
komma förr?

Hvad skulle det tjänat tili? De hade ju
mig i sinä klor där på sjukhuset, så du inte ens
skulle fått komma i min närhet. Dessutom
hoppades jag, att alit detta skulle gå fort öfver,
och då ville jag skrifva.

Orden ljödo kalla, men i tonfallet dallrade en
klang, som hennes öra aldrig förr förnummit.

Nå ja, här är jag nu hos dig. Hon talade
lågt, emedan hon ej var säker på sin röst.
Jag skall vara din sekreterare, din kammartjänare
och sjukvårdarinna, alit hvad du viii. Hon för-
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sökte tala glädtigt, och det märktes, att han
lyssnade som efter den första lärkan om våren.

Hon hade lagt bort hatt och kappa, ordnade
raskt sitt resgods och satte sig sedän invid honom.
Då hände det märkliga, att Wahl grep efter hennes
hand och höll den fast. Jag måste ju, du kan
flyga ifrån mig.

Nej, Ernst, aldrig, om du inte skickar bort
mig. Rösten ljöd lika glad, fastän tårarna
oafbrutet droppade från hennes uttrycksfulla
ögon. Ack, han såg det ju ej, stackars Ernst!
Men plötsligt föll ovarsamt en varm droppe på
den hand som höll hennes. Du gråter Inga,
hvarför? Säg genast, du får ej bedraga mig,
allraminst nu, då jag inte ser dig!

Å, jag vet sannerligen inte själf, kanske af
glädje att få vara hos dig.

Nej du alla k-vinnor äro mer eller mindre
svekfulla. Du gråter af ett sentimentalt med-
lidande, då du ser mig mig så förödmjukad,
ty jag är lågt nere, må du tro riktigt stukad.
Skulle ej för mycket godt vilja, att de där hemma
såge mig nu nej, inte för alit världens guld.

Inga satt tyst. Hon kunde så väl förstå hans
känslor och led med honom, men orden som
skulle uttryckt detta, de måste stängas inne.
Såsom han nu hade det, tålde han kanske mindre
än någonsin, hvad han kallade känslopjunk.
Han var en fängslad jätte nu, och det var ej i ord
utan i handling hon skulle kunna visa honom
sitt deltagande.
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Det var en underlig tid, som nu följde för Inga.
Dag gled in i dag, så att hon knappt kunde skilja
den ena från den andra. Hon visste endast, att
alla hennes tankar koncentrerade sig kring hennes
make, som hon ägnade ali sin tid och alla sinä
omsorger. Endast när han hvilade, skref hon sinä
bref hem tili barnen och miss Kent, och frisk luft
tog hon för det mesta blott på balkongen utanför
deras rum. Ernst kunde ju ej se, att hennes
kinder blefvo en smula bleka, hufvudsaken var,
att hon kunde tjäna honom och förströ honom
under dagens många, långa timmar.

Men det, som därunder aldrig lämnade henne,
var den hotande frågan: »Skall Ernst den stund
bindeln slutligen borttages från hans ögon verk-
ligen vara blind?»

Dag och natt grubblade hon oaflåtligen på
detta problem. Hon kunde omöjligt tanka sig
framtiden för honom som en bunden Prometeus

och professorn, signor Cordano, ville ingenting
säga.

Hos patienten höll han nog modet uppe
med uppmuntrande ord och antydningar, men
ensam med Inga gjorde han en tviflande rörelse
med sinä fina smala händer. Man måste afbida
framtiden, omöjligt att förutse tillfälliga stö-
ringar o. s. v.

Inga måste låta sig noja, men alltid öfva
sträng själfbehärskning trots att det ofta kostade
henne den yttersta ansträngning, ty patienten var
ofantligt misstänksam. Den obetydligaste sak gaf
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honom anledning att tro, att läkaren fällt något
ofördelaktigt yttrande angående hans tillstånd,
som Inga fördolt för honom. Och ehuru han själf
dagligen talade om förlusten af sin syn som en
närä nog afgjord sak, tålde han aldrig minsta
häntydan därom af någon annan, hvaraf Inga
slöt, att han långt ifrån var öfvertygad om viss-
heten af ett så sorgligt faktum.

Det fordrades ali den sinnesstyrka Inga ägde,
och tillkämpade sig, dessa veckor för att halla
honom uppe, ty nu behöfde ju han, den starke
stödjas af »en svag kvinna», som han förr ofta
ironiskt benämnt henne, såsom representant för
könet i allmänhet.

Men det var förunderligt, huru krafterna växte
med uppgiften, som fordrades tänkte Inga,
och det blef klarare för henne än någonsin förr,
att det var kärleken, kärleken ensam som hjälpte
henne att bära, icke blott hennes egen börda,
utan också hans. Ja, kärleken, men icke blott
den som stammar från jorden och förgår med det
sinnliga, utan en droppe ur den eviga urkällan,
som aldrig torkar.

Hon tänkte på sinä barn i den tysta natten,
när Ernsts oroliga hufvud ändtligen kömmit tili
hvila på kudden. Hon såg dem så tydligt alla
tre för sin inre syn och böjde sig i andanom öfver
deras bäddar med en varm välsignelse. Ofta
mindes hon då den sista kvällen i hemmet, då
hon sade Ole godnatt.

När hon skulle gå, höll han hårdt fast hennes
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hand och drog henne sakta ned mot sig, så att
hennes öra närmades hans läppar.

Mor hviskade han du skall veta en
sak, jag tänker be för fars ögon hvar kväll.

Gör det, min egen gosse hade hon svarat.
Ja, ser du mor, jag kommer ihåg det, som

står i din bok om den där blinda mannen vid
Jericho, som blef botad.

Inga nickade. »Din bok» var hennes lillaengelska
bibel, miss Kents bröllopsgåfva i tiden, som alltid
låg framme på hennes bord, och ur hvilken hon
delat med sig åt barnen, alit hvad deras unga
sinnen hittills kunnat mottaga.

Jag vet ju inte alls, om det är samma sjuk-
dom Ole såg litet villrådig ut men ändå,
mor

Å, min gosse, för den läkaren gör det nog
inte någon skillnad hade hon sagt.

Hvad alit det där nu stod tydligt för hennes
hågkomst, och Oles tanke, så ren, så barnafrom,
understödde hennes förtröstan, när den ville
vackla. Huru hon äfven gladdes öfver barnens
tillgifvenhet för sin far, trots att han mången gång
värit otålig och likgiltig, särdeles i fråga om
gossarnas intressen. Hon anade ej, hvilken stor
andel hon själf ägde däri, att deras känslor under
årens lopp aldrig fått svalna. En dag tänkte
hon skulle Ernst nog blifva stolt öfver sinä
söner, och då huru lyckligt, om de med kärlek
kunde komma honom tili mötes.

Ja, Ernst, han var ju ock förblef hennes första



191

och sista tanke, och det var ej heller underligt,
såsom hän nu gjorde anspråk på henne. Ej en
timme, knappast en minut ville detta stora,
fordrande barn, som ännu aldrig pröfvat försakel-
sens bittra konst, lämna Inga fri. Hän hade tusen
önskningar, tusen frågor, hän pockade och fordrade
på sitt gamla kärfva sätt, än häftigare och mera
anspråksfullt ju mer nerverna spändes under den
långa väntetiden.

Men det var just denna oaflåtliga uppmärk-
samhet, denna absoluta glömska af sig själf,
som så helt upptog Inga, att hon glömde tälja
dagarnas tai, ej hann hvarken förtvifla eller
hoppas, blott taga upp striden åter och åter med
nyförvärfvad kraft från den kalla, ur hvilken
hon aldrig försummade att ösa.

Så gled tiden undan, och ändtligen nalkades
den dag, då bindeln skulle tagas bort från pro-
fessorns ögon.

Naturligtvis kommer jag inte att se någon-
ting, det är alldeles säkert. Wahl hade stigit
tidigt upp den dagen. Nu gick hari fram och
åter i det stora rummet med stormsteg och håret
i oordning, denna lejonman, som blifvit starkt
gråsprängd under de flydda veckornas oro och
ångest.

Du säger ingenting, Inga, men jag vet,
hvad du tänker! Du tror nog det allra varsta,
hvad! Neka inte!
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Min vän, jag tiger, för att jag inte kunnat
bilda mig någon öfvertygelse om hvad som kom-
mer att inträffa svarade hon på sitt efter-
tänksamma sätt. Jag tror, vi båda halla lika
hårdt fast vid hoppet, tills

Tills domen faller afbröt han. Jag rasar,
Inga, du vet inte, hur det ser ut inom mig.

Han knöt händerna så, att naglarna skuro in
i köttet. Du förstår icke, hvad det viii säga
att kanna sig stark som en jätte och likväl
genom en gräslig slump blifva förvandlad tili en
hjälplös stackare. Hvarför blef jag inte slagen
med ens, detta är ju att dö bit för bit. Du
tiger, Inga, nå ja, det är också klokast. Du
skulle annars frestas att komma fram med
någon salfvelsefull tröstegrund om att resignera
för en högre makts vilja eller så bortåt
Å, jag kan höra det så tydligt, som om du sagt
det högt, ty du harju en Gud, du, har jag för-
stått, fastän du visserligen inte i onödan skyltar
med din gudsdyrkan.

Men om det finnes en Gud, så måste Han
vara en tyrann, ligger det väl eljes minsta reson uti
att göra mig blind, mig en verksam framåtsträf-
vande man, som med samlad kraft kunde gagna
i vida kretsar. Å, jag säger, att det är grymt,
gagnlöst, att jag skall blifva blind blind blind.

Han utstötte de sista orden med hänsynslös
häftighet. Då lades stilla en hand på hans arm,
och Ingas lugn nödgade hans språngmarsch att
sakta sig.



193

Hon visste ju så väl, huru skadlig denna sinnes-
rörelse var för honom, och att det endast var
genom det inflytande hon utöfvat, signore Cordoni
kunnat tillåta sin patient att stanna kvar här,
i stället för att återvända tili sjukhuset. Wahls
otålighet att få lämna det så tidigt hade ingalunda
behagat honom, men sedän han gjort bekantskap
med »signorinan», hans hustru, tycktes han kanna
sig lugnad. Ingas oro, så fort Ernst blef nervös,
var därför fullt berättigad, och hon kände djupt
sitt ansvar som sjukvårdarinna.

Wahl drog halft otåligt undan sin arm. Jag
vet, hvad du menar utbrast han. Du viii ju
alltid, att jag skall strikte följa Cordonis order
och undvika alla sinnesrörelser. Lika gärna kunde
du försöka dämma Imatras rasande svall om
våren jag viii inte vara lugn, hör du! Jag bryr
mig om ingenting, du med din eviga behärsk-
ning, ditt döda, kalla lugn!

Annu intet svar. Men nu grep Ingas fina fingrar
fast om hans vildt gestikulerande hand och strök
med den lätt öfver hennes af tårar våta kind.

Då gick det plötsligt som en ryckning genom
hela den kraftfulla gestalten. För mig tili
soffan mumlade Wahl.

Han sjönk tungt ned, och hans hustru satte
sig vid hans sida. Så sutto de länge under obruten
tystnad, en tystnad, under hvilken man blott
förnam professorns djupa andetag såsom de
småningom domnande böljeslagen efter stormen.
Sedän sade han med klanglös, hes röst:
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—Nu viii jag.inte rasa mer. Fåfäng klagan är
ovärdig en man, och jag viii vara en man, ora
jag också är blind. Jag ger dig min hand på det,
Inga, du skall icke behöfva blygas för mig.
Han trefvade efter hennes fingrar och behöll
dem kvar med ett hårdt tryck samt förblef så
ända tili läkarens ankomst.

Den följande halftimmen var den längsta i
hennes lif tyckte Inga. Hvad professor Cordoni
var obeskrifligt omständlig, och sedän, sedän,
hur oändligt länge det räckte, innan han talade.

Att Ernst kunde sitta där så fullkomligt orörlig,
så stilla som om han värit mejslad i sten. Inte
en rörelse, endast handen, som ännu fasthöll
hennes, ryckte omärkligt ibland.

Nå, ändtligen, ändtligen! Läkaren vände sitt
gulhvita ansikte med de kloka, svarta ögonen
mot henne. Resultatet var tillfredsställande.
Med försiktighet och tålamod skulle professorns
syn blifva fullkomligt återställd.

Gud väre lof! ■— Inga jublade högt, hon
smekte Ernsts händer, hon tackade Cordoni af hela
sitt öfverfulla hjärta. Nu var det hennes känslor,
de länge så hårdt tillbakaträngda, som svallade
öfver, medan patienten fortfarande satt stum.
Först långt efter sedän doktorn aflägsnat sig, var
det som skulle han vaknat upp ur sin bedöfning.

—■ Å, Ernst, Ernst du blir inte blind, du kom-
mer ännu att få arbeta för ditt land, göra det
hedradt och mig så stolt, så stolt öfver att vara
din hustru log Inga.
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Lilla toka sade han förunderligt vekt.
Du gläder dig ju som ett barn.

Ack ja, ja, Gud har hört minä böner, jag
måste ju jubla!

Och nu tror du kanske, att ditt lejon är
kufvadt och tämdt, icke sant?

Hon såg frågande på honom.
Från din synpunkt sedt, är en sjukdom,

eller en annan olycka, en pröfning, ett slags aga,
om du så viii, som skall göra oss tili beskedliga
barn. Det kom någonting af den gamla ironin
i tonfallet. Men om du väntar något dylikt
i fråga om mig så har du misstagit dig.

Hon svarade ej. Hon hade satt sig ned bredvid
honom och han kände, mer än han såg, att hennes
hufvud hvilade mot hans skuldra.

Jag vet, hvad du utstått under de gångna
veckorna. Tror du inte, att jag sett det genom
bindlarna. Jag har aldrig värit så klarsynt som
nu i mörkret. Men du kommer inte att få det
stort bättre härefter jag går ingen botgörar-
gång, hör du!

Jag älskar dig, Ernst! Hvad hennes röst
var mjuk.

Jag kommer att bli lika tyrannisk som förr,
ry La och hana och fordra hvad säger du om det?

Bara att jag älskar dig.
Det blef en lång tystnad i rummet. Sedän

kände Inga, att professorns breda bröst höjdes
af ett djupt andetag och att hans arm hårdt slöts
om hennes axlar.



Hvad tänker du på?
Jag tänker på vara barn sade Inga blidt.

■— Hvad de skola fröjdas, när mitt goda budskap
flyger hem tili dem. Oles tankar ha nog gjort
åtskilliga resor hit ned dessa dagar.

Han är en bra gosse. Professorns röst
ljöd vek. ■— Men min lilla piggvar där hemma.
Stackars barn, henne får mor en hård dust med,
hon har mitt lynne i arf, och Inga, nu förstår jag,
att du hade rätt. Detta lynne måste tyglas i
tid jag har pröfvat på den kampen med mig
själf. Men det går nog ej med hårdhet.

Nej, endast med kärlek ■— svarade hans
hustru och tryckte sakta hans hand. Ty kär-
leken, min vän, den är det största af alit!

Jag börjar tro det sade professorn kort.
I morgon skall jag söka upp signoraRudi och

upplifva min gamla italienska sade Inga lifligt.
Jag tycker, att jag skullevilja gå ut och taga detta
sköna Firenze i famn, så lycklig känner jag mig!

Ja, gå du - ljöd hans svar. Jag måste
ju ännu en tid räknas som konvalescent— gå och
andas söderns luft, se glada människor och vackra
konstverk, de gamla, evigt nya —■ men dröj inte
för länge borta! Din gamla tyrann har svårt att
undvara dig. Inga, fastän jag inte blef blind,
känner jag, att jag hädanefter behöfver dina
ögon att se med!
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