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DEN NYE RDJUNKTEN





DEN NYE ADJUNKTEN.

Ett litet, muntert sällskap var samladt hos post-
mästarinnan i X. kyrkoby. Samkvämet bestod af
socknens unga damer, som tillhörde läseförenin-
gen. Utom nöjet af en treflig sammanvaro och ett
gemensamt intresse för god lektyr, hade denna
förening också det nyttiga ändamålet att förfärdiga
kläder åt fattiga folkskolebarn.

Lotti Levin, den glada värdinnan, serverade kaffet
ur en blank kopparkanna under lifligt samtal.

Ni har väl sett, att dagens tidning innehöll en
nyhet, som särskildt angår X. Prostens nya adjunkt
är utnämnd berättade hon.

Verkligen nå, hvad heter hän? frågade
flere röster på en gång.

Kortman med initialerna P. E. före.
Hvad månne de tyda på? Kanske Per Elias

eller Paavo Eberhard skämtade man vid kaffe-
bordet.

Min tro är, att hän heter Petter rätt och slätt
sade fröken Lotti med sitt smittsamma skratt.

Petter alltför prosaiskt, min vän.
Det kan jag ej finna. Petter är ett så reellt

namn i mitt tycke. Men se här komma prästgårds-
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tärnorna. Goddag Anna och Helmi, hjärtligt väl-
komna. Vi sitta just och tala om någonting, som
säkert intresserar er farbrors nya adjunkt!

Ja, pappa fick med dagens post bref om hans
ankomst svarade Anna, den äldre af systrarna
och Helmi tillade; Det är nog bra, att pappa snart
får hjälp, ty hans ögon hafva lidit af det myckna
arbete hän haft, sedän pastor Björk flyttade.

Månne hän vara gammal eller ung, den där
Kortman undrade kyrkbyns folkskollärarinna, Lisa
Brusila.

Antagligen helt ung, eftersom hän kan skjut-
sas hit eller dit.

Men kanske dock redan gift eller åtminstone
förlofvad?

Om så väl vore sade Anna Sternberg och
rätade en smula på sig.

Flickorna sågo menande på hvarandra, men ingen
svarade.

Lotti bjöd mera kaffe och sade leende; —Nu är
det din tur, Helmi, du har ju ett godt hjärta!

Det är nog troligt, att herr pastorn redan är
fäst på annat håll och inte behöfver vårt deltagande

skrattade den jovialiska Helmi.
Men nog är det lustigt, att man i alla fall

skall vara så intresserad af „de otäcka karlarna“, att
den där nya adjunkten riktigt blifvit dagens diskus-
sionsämne.

Det är nog därför, att sorten är så rar me-
nade Lisa Brusila med en grimas. Om jag un-
dantar patron Mikkelson på sågen, så ha vi bara
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kapten Hindsberg och lilla Julie på Engrosens butik
inga andra ungkarlar.

Alla skrattade.
Ja annorlunda var det i min ungdom inföll

fru Levin, en gammal gråhärig gumma och post-
mästarinnans mor då hade vi fullt upp med ka-
valjerer, både på bröllop och juldanser och det både
lärda herrar och militärer med guld på axlarna.
Och roliga tillställningar var det, men det skulle väl
ni nutidsflickor inte brytt er om, ni som ha allvar-
ligare saker att tänka på?

Anna Sternbergs fina näsborrar vidgades lätt.
Jag tycker mycket om att dansa sade den

lilla blonda Eva Trygg, i det hon ofrivilligt rörde
sinä fina skopetsar på den randiga golfmattan.

Lilla silkestass! Fru Levin strök smeksamt
öfver flickans rosiga kind. Om det var någonting
Eva liknade, var det en nyss utslagen äppleblomma.

Seminariet är just ingen dansskola sade
Lisa allvarligt.

Jag har aldrig kunnat lida, att damerna skola
vänta på att bli uppbjudna utbrast Anna. Och
så kommer en kanske rätt främmande herre och slår
familjärt armen om lifvet på en, usch

Hvad du är urmodig, Anna. Pryderi är förle-
gadt för länge sedän.

Det bryr hon sig inte om log Lotti.
För min del har jag haft så mycket att skaffa med
minä kontor och förordningar, som dansat om i
min hjärna, så att jag inte haft tid öfver för annat.

Ja, ja, inte klandrar jag er, kära flickor, för



10

arbetet ooh de allvarliga lifsuppgifter den nya tiden
fört med sig sade fru Levin med sitt blida leende.

lnte var vår ungdom så lycklig, som det kanske
kunde se ut. Man trådde efter lärdom, efter att få
gripa tag om kuggarna i det Stora maskineriet ute i
världen. Men man trådde förgäfves. Dock vill jag
tillägga, att det tyckes mig som om vi den
tidens unga hade mera nöje af vår enkla sång
och glada dans. Man fordrade inte så mycket, och
därför fick man kanske mer.

Det var i den „gamla goda tiden", lilla mor
sade Lotti och klappade henne vänligt på axeln.

Du menar, och det med allt skäl, att „förr“
alltid är bättre än „nu“ för oss gamla log
modern.

Jag menar, att när man är ung och en glad,
täck flicka med kvick tunga och hjärtat på rätta
stället fars eget omdöme om mor så ter sig
lifvet nog så rosenrödt, icke sant?

Modern nickade. Nå, hur går det med Annas
lärarinneplaner? frågade hon sedän.

Jag har ännu inte fattat något beslut; arbetet
vid folkhögskolan skulle nog locka mig, men . . .

Inte passar Anna att undervisa i den skolan
sade Helmi bestämdt. Hon har alldeles för

fina fasoner.
Bara prat, syster, men jag har aldrig värit

skicklig i handarbete, det är däri svårigheten
ligger.

Gåfvorna äro mångahanda sade fru Levin
blidt.
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Ja, att väfva och sy har alltid värit mitt nöje
menade Helmi. Anna brås på vår kära lärda

pappa, och jag har fått minä praktiska anlag i arf
af mamma. Vet tant, att jag ämnar åtaga mig hela
prästgårdsmejeriet nu från maj, och det är inte så
litet ansvar det.

Nej minsann, lycka tili, min duktiga Helmi!
Det passar hra för mig att vara mejerska, jag

tycker obeskrifligt om godt smör och tjock grädde.
Det synes också på dig skämtade Lotti,

och Lisa uppmanade henne att vara försiktig och
inte lägga alltför mycket på hullet.

Nej men se, där kommer då ändtligen Edla!
Jag började redan misströsta om att få se dig här
i dag.

Ack ja, det höll nog på att gå så sade den
unga länsmansfrun Edla Nygren. Hon såg helt
nervös och upphettad ut. Det kom så många
hinder, just då jag var färdig. Barnflickan söndrade
gräddkannan, och lilla Emil skar sig på skärfvorna
och grät och störde sin far, som hade besökande.
Det var alldeles för galet...

Nå, nå, pliktpengar för den som en smula
försenat sig ha vi ju icke i vår förening lugnade
Lotti. Sätt dig nu i ro, kära Edla, ännu finnes
det en varm tår i kaffepannan. Någon af de andra
håller kanske sällskap jaså Lisa det var snällt.

Skola vi upptaga pastor Kortman i föreningen
undrade fröken Brusila. Hvad menar Anna

därom?
Det beror på, för resten än jag part i Saken.
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Skulle pastorn vara en treflig person, då ha vi präst-
gårdsbor tillfälle att njuta af bans sällskap nog, öf-
vernog, däremot de andra unga damerna . . .

Nej men tänk, att Anna kunde slå sig på
skämt.

Jag tycker det gör en ung man godt att vistas
i hyggligt sällskap, n. b. kvinnligt menar jag
sade Lisa.

Får hän verligen komma tili Lotti också?
skämtade Helmi. Det var nämligen ett fastslaget
faktum i fruntimrens krets i X., att den hurtiga post-
mästarinnan ej just kände stor sympati för män.

Får gå, om man nu skall släppa in ett bro-
kigt får i hjorden.

Tvärtom, tvärtom Lotti intet får utan herde
skulle du sagt.

Allmän munterhet. Lotti var nu en gång säll-
skapets rolighetsminister och jämte Lisa och Helmi
det glada elementet i föreningen. Anna represen-
terade det intellektuella, Eva Trygg var ännu för
ung att göra sin röst hörd och fru Edla så utlråkad
af husliga bestyr, att hon, när hon kunde slå sig
lös och vara med, bara njöt af att sitta i ro och
höra på de andra.

Tänk om herr adjunkten inte vill vara med i
ert förbund sade fru Levin, när munterheten nå-
got lagt sig.

Flickorna tittade litet på hvarandra. Ja, hvarför
kunde icke sådant hända. Tant Levin hade kanske
inte så orätt, man visste ej alls, hurudan människa
hän var.
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Minns ni, hur ofta pastor Björk försökte agi-
tera mot vår oskyldiga förening, som hän tili och
med en tid kallade „suffragettförbundet“.

Det fingo vi alla bära för mitt korta hår
sade Lotti.

Och minä rösträttsmöten med våra „Marthor“ i
byn skrattade Lisa. Ja, nog var den här före-
ningen en nagel i ögat på Björken hela tiden hän
var i X. Jag har aldrig råkat på en så ensidig
människa.

Säg rent ut inskränkt, Lisa sade Anna med
en knyck på nacken hän var en verklig »Jussi-
lainen".

Du togs allvarsamt med honom ibland, sär-
skildt i kvinnofrågan.

Ja, man kunde ju ej undvika det, ibland blef
hän också så ond, att hän skakade.

Och ändå skulle hän gärna burit stolts-Anna
på händerna, om hän bara fått dess höga lof
skrattade Helmi.

Anna blef blossande röd.
Var nu litet barmhärtigare mot den nya än

mot stackars Björken varnade Lisa.
Jag skall öfverlämna honom åt edra medlid-

samma hjärtan sade Anna litet kärft. Skall
detta vara en barnskjorta, den ser ju ut som en påse?

Nå ja, halshålet får du göra själf, men hvar-
för du sytt ihop den nedtill är mer än jag kan be-
gripa sade Lisa undrande.

Det har hon gjort i någon af sinä filosofiska
stunder svarade Lotti och slog sin arm om An-
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nas skuldra. Hon hyste en djup beundran för vän-
nens rika begåfning och ideella världsåskådning och
öfverskylde gärna, när hon så kunde, hennes små
blunder i praktiskt hänseende.

Skola vi inte läsa nu, annars gör vår förening
i dag skäl för ännu ett namn prat-föreningen.

Rätt sagdt, Lotti här ha vi nyaste häftet af
„Nutid“ med en treflig artikel signerad A. F. Vi
börja således.

Virknålar och strumpstickor kommo nu i flitig rö-
relse. Anna hade en behaglig röst och läste väl.
När uppbrottstimmen slog, voro alla förundrade öfver
huru snabbt tiden ilat sin kos.

Enhvar lade ihop sitt arbete. De färdiga plaggen
öfverlämnades däremot åt Lisa, som bäst kunde be-
döma, hvem af hennes elever, som närmast var i
behof af hjälp i den vägen. Efter ett hjärtligt far-
väl bröt sällskapet upp.

Lotti satte sig att expediera nattposten, och Lisa
Brusila väntades af en hei packe blå häften i sitt
ensamma hem. Eva följdes åt ett stycke med henne
och fru Nygren, efter att ha niekat adjö åt präst-
gårdsflickorna, som snabbt ilade nedåt vägen efter
en vaeker brun häst, körd af den säfliga, välfödda
prästgårdskusken.

Eväs hem låg uppe på backsluttningen, en god
bit från kyrkbyn. Den hvita byggnaden lyste vän-
ligt mot skogens gröna fond, och vägen dit upp
var både vältrampad och känd, ty där bodde ju
socknens goda och omtyekta läkare, hvars råd och
hjälp man sökte, både friska och sjuka. Det fanns
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nämligen knappast ett kommunalt uppdrag, som
man inte gärna velat ålägga honom och i hvarje
viktigare allmän fråga spordes ifrigt „hvad månne
doktorn säga?“

Så tänkte utomstående, huru mycket mera då Hans
närmaste, den stillsamma, litet döfva och därigenom
något frånvarande doktorinnan och hon, den lilla
blonda flickan, som en gång så godt som från
landsvägen på doktorns arm gjort sitt inträde i det
hvita huset, det hem där hon omfattats med den var-
maste kärlek.

Prästgården i X. var känd för sin gästfrihet.
Prostinnan, en af dessa numera fåtaliga landsorts
prästfruar af den gamla stammen, hvars välvillighet
blifvit för oss ett ordspråk, var en hjärtegod gumma
med stort anseende som husmor och en hjälpsam-
het utan like. Hon kunde aldrig känna sig rätt
belåten, om hon visste, att någon i hennes närhet
hade det svårt i ett eller annat hänseende. Helmi
påstod, att morsgummans ena öga log, medan det
andra alltid tårades, för att hon riktigt troget skulle
kunna följa budet att „le med de glada och sorja
med de sorgsna“.

Och det hade nog sin riktighet. För öfrigt såg
prostinnan ännu ganska ungdomlig ut med sitt
mörka hår och sin klara hy, som vittnade om att
hon i yngre år värit en nog så fager tärna, som
väl kunnat sätta en mans hjärta i brand.
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Det hade hon också gjort, och ännu i denna
stund var förhällandet mellan den ännu kraftfulla,
ståtliga prosten Sternberg och hans lilla frodiga
hustru det vackraste i världen. En son hade de
förlorat i späd ålder. Det var skuggan, som lät
den ljusa taflan af detta hem framträda än klarare.
Båda sinä flickor hade de ju fått behålla, fått se
dem växa upp tili glädje för föräldrarna.

Helmi bråddes mera på modern, om också ej tili
utseendet, men Anna var oändligt lik sin far, ståtlig
och välväxt med fina, regelbundna drag och vackra,
intelligenta ögon. Hon hade också hans goda huf-
vud och rika begåfning i öfrigt, men hans ljusa
blick på lifvet, den ägde hon ej.

Uppe på höjden synes ju också tingen i annan
belysning än lägre ner.

Anna var nog både högsinnad och klarsynt, men
det låg ofta någonting hårdt i hennes omdömen
om andra, och hennes gedigna kunskaper och and-
liga öfverlägsenhet gjorde henne stundom omedve-
tet hänsynslös mot dem som fått mindre på sin
lott. Men hon var i alla fall en ädel karaktär, mäk-
tig af djupa, starka känslor. Ett gifvet löfte var
henne heligt, hon var en trofast vän och kunde
offra allt för hvad hon ansåg sant och rätt.

Lotti Levin tyckte, att Anna Sternberg liknade
klart, friskt källvatten, litet för kalit kanske i någras
tanke, men upplifvande i alla fall och alldeles utan
grusfällning på bottnen.

Prästgårdsbyggnaden var gul tili färgen, rymlig
och väl inredd, med Stora luftiga rum. Där fanns
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fullt upp af blommande växter Helmis skötebarn
böcker, tidningar och musikalier; kanske mera

af lifvets andliga komfort än mången världsmänniska
värit benägen att tilltro en prästgård på landet.
Men intelligensen låg familjen i blodet, och prostin-
nan hade fört en solid förmögenhet med i boet
ufoin sin Stora talang som husmor.

På andra sidan den Stora gårdsplanen, om som-
inani prydd af vackra blomstergrupper, låg en mindre
byggnad, innehållande några gästrum på nedre bot-
ten samt ett soligt vindsrum, de senare åren bebodt
af pastorns adjunkt.

Socknens aktade själaherde led nämligen sedän
någon tid af en ögonsjukdom, som hindrade ho-
nom att mer än nödigt befatta sig med de vidlyf-
tiga kansligöromålen, hvarför hän värit tvungen att
anhålla om biträde.

Rastor Björk, hans föregående medhjälpare, hade
året förut blifvit förflyttad norrut. Hän lämnade
X. i anledning af sin stora missräkning att ej få
kalla den stolta Anna sin hustru. Ty trots den
ständiga striden dem emellan och hennes i hans
tycke Jörskräckligt radikala" åsikter åsikter
isynnerhet opassande för en prästdotter och så-
ledes vida mer för en prästs värdiga maka hyste
hän i alla fall en obeskriflig beundran för den unga
damen, som dock tämligen hänsynslöst krossade
hans något själfsäkra förhoppningar.

Pastorn, en nervöst anlagd sjuklig man, för hvil-
ken skötandet af hälsan intog en ganska stor plats
i hans dagliga verksamhet, var ej synnerligen om-

2
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tyckt inom X:s damvärld, som hän alliid bemötte
med en viss salvelsefull nedlätenhet, hvilken Lottis
skarpa tunga säilän kunde låta bli att gissla.

Den goda prostinnan ömmade dock mycket för
adjunktens skröpligheter och hade många goda råd
för hans kalla fötter och kroniska snufva. I hennes
tycke var en präst alltid värd en viss vördnad, och
hon ogillade starkt Annas hänsynslösa utfall vid de-
ras dispyter, samt beklagade i ali tysthet sin kära
dotters afvisade friare, som hon för sin del med
aktningsfull tillgifvenhet gärna kallat måg.

Men nu var „Björken“ som nämndt omplanterad
i annan jordmån, och det återstod blott att se, huru
den nya adjunkten skulle finna sig tiliraha i förhål-
landena.

Nasta gång läseföreningen sammanträdde, skedde
det på prästgården.

Man satt vanligen i flickornas rum, ett synnerli-
gen trefligt hörnrum med flere fönster, därifrån ut-
sikt öppnade sig öfver prästgårdens välskötta fält.
Prosten var en ifrig jordbrukare, och äfven häri,
i ord och vandel, en föresyn för sin församling.

Annas konstnärliga smak kunde spåras i de ut-
valda, vackra taflor, som prydde väggarna, och i de
välfyllda bokskåpen med sinä bronssirater på den
rödbruna mahognyn. På ett staffli i hörnet stod
ett vällyckadt porträtt i svartkrita af husets herre,
och Helmi sörjde för att någon blommande krukväxt
städse prydde det runda bordet midt på golfvet, som
alltid var täckt af nya böcker och tidskrifter och kring
hvilket bekväma sittplatser inbjudande voro placerade.
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Vid det ena af hörnfönstren stod Annas rymliga
skrifbord, därifrån hennes fint skurna penna redan
utsändt mången uppmärksammad artikel i tidens
Stora frågor. Men de vackra, luftiga gardinerna,
tyget på skärmarna och ofvantåget på möblerna, allt
i fina harmoniska färger, voro väfda af Helmis
konstförfarna händer.

Helmis var äfven kanariefåglarna i sin höga bur,
men Annas den Stora bernhardiner hunden Lasse,
som gärna låg och värmde sin glänsande päls fram-
för kakelugnen i de unga damernas rum och som
dessutom af alla i huset var synnerligen uppburen
för sin vaksamhet och trohet.

Lotti kom denna gång något senare, fördröjd af
angeläget arbete. Samtalet var redan i full gång.
Hon såg sig emellertid omkring med så spörjande
blickar, att Lisa genast föranleddes tili den lako-
niska anmärkningen att adjunkten var bortrest.

Och jag, som knappast visste af att hän an-
ländt . . .

Sjåpa dig inte, Lotti, naturligtvis såg du ho-
nom åka genom kyrkbyn.

Sannerligen, Lisa, om jag någonsin har tid
att sitta och „koxa“ genom fönstren, som i forna
dagar dessutom ansågs både farligt och otillständigt
för yngre kvinnspersoner.

Allmän munterhet.
Den märklige mannen är emellertid verkligen

här, men för tillfället på sjukbesök i fars ställe
berättade Anna och bjöd vännen en bekväm län-
stol vid sin sida.
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Hvad är ditt omdöme om honom?
Hän ser tragisk ut sade Lisa. Vi mötte

honom i går, när jag promenerade med Helmi.
Jag har nog försökt prata honom glad, men

inte lär man kunna locka fram ett leende på så
allvarsamma läppar.

Anna smålog lätt och nickade åt systern.
Helmi har nog rätt, att pastor Kortman förefaller
något tungsint, men jag hör ej själf tili de glada
såsom hon, så jag kanske därför inte fäster så
stort afseende vid folks humör. Pappa tror, att hän
får stor hjälp af honom, och det är ju det bästa
man kan önska.

Godt och väl nå, vet ni hvad vår förträff-
lige Mikkelson har gjort jo, på sin nyligen in-
träffade namnsdag donerat en summa tili sjuk-
hjälpskassa vid sågen. Hvad säger ni om det?

Jag säger: „vivat patron Mikkelson" ro-
pade Helmi och svängde med en barnkolt, som
hon hade under arbete, och de öfriga instämde
gladt.

Ja, „något tålte hän skrattas åt, men mera
hedras ändå" deklamerade Anna.

Lilla Eva sade intet. Hon endast rodnade öfver
de grå ullvantarna, medan stickorna riktigt flögo i
hennes mjuka, hvita händer. Det var längesedan
en känd sak, att patronen slog sinä lofvar kring
den täcka flickan, och föreningen höll henne ofta
varm med sinä skämtsamma anspelningar i frågan.

Men större kontraster än Eva Trygg och den he-
derliga Mikkelson kunde svårligen tänkas. Amos



21

Mikkelson hade arbetat sig upp ur de fattigaste för-
hållanden, så att i fråga om ståndsskillnad var där
nog ingenting att anmärka mellan honom och dok-
torns unga fosterdotter det var blott allt öfrigt,
som skilde dem åt, ali den förfining ett bildadt
hem, umgänget bland stortänkta, ädelsinnade män-
niskor skänker. Det var det, som tallit på lilla
Eväs lott, men därom visste Mikkelson i yngre år
ingenting. En okuflig längtan att komma sig upp i
världen, stark vilja och stor arbetsförmåga hade värit
den öfvergifne gossens hjälpkällor, och så hade hän
genom egen duglighet steg för steg arbetat sig
fram.

Ej underligt om hän, sedän detta lyckats, med en
viss själfbelåtenhet blickade tillbaka på den mödo-
samma vägen och gärna påpekade sin egen andel
i den nuvarande välmågan. Ty patron Mikkelson
på sågen var verkligen en makt att räkna med inom
socknen. Hän hade börjat smått, men nu rådde
hän om både gård och grund, ångkvarn, tegelbruk
med mera och ansågs äfven af andra än sig själf
som en rätt betydande person.

För öfrigt var hän synnerligen omtyckt af sitt
folk och för sin godmodighet väl mottagen öfver-
allt. Att hän ej blygdes öfver sitt torftiga förflutna
väckte blott aktning, och hans hjälpsamhet mot hög
som låg var nästan obegränsad. Man kunde ej
möta hans runda, skägglösa ansikte utan att se,
huru hän sken af förnöjelse öfver sin värld, hvilken
hän obetingadt ansåg som den ahra bästa, och för
tillfället tycktes hans enda ouppnådda önskan vara
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Eva. Lilla fina, eteriska Eva, med sitt blonda hår
och sitt kerubansikte, så innerligt barnsligt och täckt
i sin ungdom och oskuld, men som sagdt en obe-
skriflig kontrast tili den gode patronen, som utan
att fästa afseende vid hvad hon tänkte eller tyckte,
„gick på i ullstrumporna" som det heter, blindt öf-
vertygad om att hans utkorade omöjligt kunde mot-
stå honom.

Lisa Brusila, som brukade *slå spiken på hufvu-
det“, påstod, att hän liknade en välfödd julgris, och
liknelsen var ej så illa, eftersom Mikkelson bestod
sig med ljust stubbhär och små ögon som lågo
djupt inne i fettet. Men allt detta sammantaget gjorde
lilla Eva än mera motspänstig och synnerligen plå-
gad af patronens artigheter och flickornas en-
kannerligen Lottis och Lisas bryderier.

Sedän pratet pågått en stund med vanlig liflighet,
tog Anna tili lektyren. Hon var oftast sällskapets
föreläserska. Sedän kom prostinnan och inbjöd tili
kaffebordet, dukadt i den Stora, luftiga matsalen,
som gaf ett sådant intryck af ordning med sinä
randiga mattor och sin ljusa björkmöbel.

Man skulle just slå sig ned kring det inbjudande
kaffebordet, då prosten inträdde, åtföljd af den nya
adjunkten.

Här hämtar jag en medlem tili i er förening,
kära flickor sade hän vänligt leende. Pastorn
lofvar säkert blifva föreläsare?

Mycket gärna, om jag ej på något sätt ver-
kar störande i den förtroliga kretsen. Hän såg
öppet på dem, medan hän räckte hvar och en hän-
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den, och tili och med Lotti svarade ett uppriktigt
välkommen. Pastorns ord hade verkat afväpnande,
och så var saken med ens afgjord.

Samspråket kring kaffebordet blef också genast
lifligt, och Lotti kunde alls ej förstå, hvad Lisa nie-
riät med sitt omdöme „tragisk“. Hon kunde åt-
minstone inte se, att hän var annat än så pass reser-
verad en främling måste förefalla, som befinner sig i
ett obekant sällskap. Efter kaffet vidtog också läs-
ningen på nytt. Det var „Gordon i Kartuin “ Anna
föreslagit, och pastor Kortman föreläste så bra, att
det blef ett nöje att lyssna tili den sonora stäm-
mans rika klang. I ali tysthet gladde man sig också
häråt vid tanken på hans predikningar, ty Björkens
nasalljud och ideliga hackande stod med ett visst
obehag i åhörarnas minne.

Sammankomsten på prästgården slutade vanligen
med musik och sång för att glädja farbror prosten,
som var hjärtligt road däraf. Anna spelade öfvadt,
om ock ej med särdeles kansia, och lilla Eva Trygg
sjöng med en svag, men ren och klar röst några
små visor. Det var då Lotti måste gifva sin vän
rätt och tilistä, att uttrycket i den unga pastorns
ansikte under sängen tydde på något mer än allvar,
att där låg ett djup af dyster smärta innerst i hans
Stora, bruna ögon. Hvad kunde det vara, som tryckte
honom?

Då Eva slutat, sade prosten: „Vet ni, kära flickor,
vår pastor är gammal sångare, det blir en stor fröjd
för oss, om hän ibland låter höra sig. Du är ju ba-
rytonist, min vän, och har säkert ofta uppträdt solo,
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Å ja, någon gång, sången intresserade mig
alltid varmt, men när man studerar, har man tyvärr
ej mycken tid öfver för den.

Prosten nickade. Vili du kanske låta oss höra
några toner i afton?

För att tillmötesgå farbrors önskan. Hän bu-
gade sig lätt och trädde fram tili flygeln, som hade
sin plats i den Stora vackra salongen, där hela säll-
skapet nu församlat sig. En stund preludierade hän,
slog sedän an och sjöng den välbekanta „Där sit-
ter en liten fågel, på hafvets vilda Strand ..."

Alla lyssnade betagna. Rösten Ijöd så sällsamt
gripande. När den tystnade, kom ingen sig för att
säga något. Pastorn for sakta öfver tangenterna,
och af de spridda tonerna formade sig slutligen
en gammal korals högtidliga melodi:

„Jag lyfter minä händer
Upp tili Guds berg och hus

Prosten nickade åt Helmi och Eva, som stodo
närmast, och snart hade alla förenat sinä röster i
i den vackra hymnen.

Tack, min vän, tack flickor små, så må vi
sluta så är mig godt sade den gamle själa-
sörjaren blidt, när sången tystnat.

Pastor Kortman var således introducerad i läse-
föreningen och därmed äfven i X. mest inklu-
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siva krets. Det var också ett af samtalsämnena den
kvällen, när flickorna gingo tili sängs. Lisa hade
låtit öfvertala sig att stanna kvar öfver natten, efter-
som skolan hade *skurlof“ den följande dagen, och
då hon var med, var det alltid „rutsch och lif“
som Helmi sade i aftonpratet.

Jag undrar just, hvad pastorn tyckte om vår
förening framkastade Helmi.

Antagligen föreföllo vi allesammans som gan-
ska hyggligt folk sade Lisa skrattande.

Naturligtvis fann hän Lotti för raycket kvin-
nosakskvinna och Anna något för lärd.

Nå, det kan jag lätt bära. Hon höjde sitt
ståtliga hufvud och fäste med en behagfull rörelse
sitt tjocka bruna hår i en ledig knut i nacken.

Nog blir Anna säkert straffad en gång tili slut
för sin hänsynslöshet mot allt hvad manfolk heter

interfolierade Helmi.
Och straffet blir Björken!
Fy skäms, Lisa, hur kan du skämta så dumt.

Anna kastade i låtsad vrede en dunkudde mot
vännen. Jag har ju inte sagt ett ondt ord om
Kortman, snarare är jag böjd att tänka det allra
bästa om honom. Hau har tili exempel en bra
behaglig organ, ehuru hän släpar på några staf-
velser.

Hän har inte tillräcklig klang i sinä vokaler
anmärkte Lisa.

Det är fasligt, hvad ni äro kritiska sade
Helmi sömnigt. Jag tyckte hän sjöng som en
ängel allra minst.
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Helmi talar redan i sömnen, det är ju solklart
skämtade Lisa. Godnatt med dig, sof

som du har börjat och dröm om pastor
Kortman.

Nej tack, när man drömmer om präster, blir
det regn, och vi skola just torka byke i morgon.

Du med din prosa, oförlikneliga Helmi!
Skall du inte krypa tili kojs Anna, du ser så be-
grundande ut, som om du ämnade sitta uppe hela
natten.

Jag tänker på vår pastor, men utan skämt,
jag grubblar öfver hans sorgsna ögon. En männi-
ska kan ej i sin blick få det uttryck, som hän
stundom har, utan att hafva genomgått något svårt
lidande.

Du har säkert rätt. Lisas röst hade sjunkit
ned tili en hviskning, ty Helmis lugna andhämt-
ning vittnade om att hon verkligen redan somnat
in. Jag erfor genast en tyst sympati för honom,
ty, ser du, när man själf gått igenom mycket, vet
man, huru det kännes för andra som kämpa.

Annas hand sökte vännens i mörkret med en tro-
fast tryckning. Sedän blef det tyst i sofrummet, men
länge ännu låg Lisa vaken, störd af sinä smärtsamma
minnen, som så lätt väcktes tili lif. Ty Lisa Bru-
sila hade haft en historia och en sorglig sådan.
Som rika föräldrars enda barn hade hon blifvit
uppfostrad i öfverflöd, bortskämd och uppburen för
sitt goda hufvud och sitt glada lynne. Också kär-
lekens solsken föll öfver hennes sorgfria väg, och
ycklig vid den mans sida, som hennes hjärta valt,
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såg hon höppfullt, ja, kanske en smula segervisst
framtiden an.

Då kom omslaget. Fadern, den rike affärsmannen,
råkade genom flere på en gång hopade förluster
alldeles på obestånd. Träffad af hjärnslag dog hän
plötsligt, lätnnande efter sig fattigdom och förvirring.
Modern kunde ej bära olyckan utan följde snart
sin make i grafven, och sedän kom för Lisa det
bittraste en bruten förlofning. Den man hon
älskat och trott på, höll icke profvet utan svek i
nödens stund. Så slocknade hennes unga lycka
likt stjärnan i den mörka natten. Och då det nu
gällde för den bortskämda, firade flickan att med
egen hjälp slå sig fram i världen, beslöt Lisa gå
in vid setninarium för att såsom lärarinna förtjäna
sitt bröd.

Där var godt virke i hennes karaktär, och trots
allt hvad uppfostran och lefnadsförhållanden kunnat
verka, bröt under denna hårda tid mycket dugande
fram hos Lisa Brusila. Hon öfverlämnade sig ej åt
fåfäng sorg eller tom förbittring utan grep sig ener-
giskt an med arbetet och vann därmed det, som
hvarje god viljeansträngning åstadkommer lugn
i det krossade sinnet, harmoni och jämnvikt tili
själen

Lotti och Anna, som i skolan gjort bekantskap
med Lisa och hvarandra de gingo där vanligen
under benämningen „klöfverbladet“ hade öfver-
talat väninnan att söka sig tili skolan i X. kyr-
koby. Det skedde äfven ©ch med önskad framgång,
och nu var Lisa längesedan installerad och nöjd
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med sin lott, ehuru de gamla minnena, när någon
tillfällighet väckte dem tili lif, ännu kunde orsaka
henne mången kvalfull stund.

När Lisa vaknade följande morgon och såg vår-
solen lysa in från en klar himmel, glömde hon dock
åter sinä bittra hågkomster och gick lugn och nöjd
tili mods att återtaga sinä redan kärvordna plikter
i skolan.

Uppe i den ljusa, hemtrefliga vindskammaren på
X. prästgård satt den nye adjunkten och skref bref.
Det var tili mor och syster hän skref och den ena
tätt skrifna sidan efter den andra vittnade om att
hän var van att utbyta tankar med dem, tili hvilka
dessa sidor voro riktade.

Mitt första bref tili eder blef allt för knapp-
händigt skref hän men jag ville, trots den
hast jag hade, underrätta om min ankomst hit och
att resan var i allo angenäm. Nu, sedän jag köm-
mit något in i förhållandena här, kan jag vara mera
utförlig.

Tili först vill jag då nämna, att jag med ali sä-
kerhet kommer att trifvas väl i X. och isynnerhet i
den trefliga prästgården, där jag redan finner mig
som hemma. Naturligtvis önska ni, minä kära, en
så vidt möjligt utförlig skildring af min dagliga om-
gifning. Den skall jag också meddela efter bästa
förmåga.
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Prästgården har ett trefligt läge i en välod-
lad nejd, och saltsjön får ersättas af en liten vacker
insjö „Svartträsket“, af hvilken man ser en skymt
också från fönstret, vid hvilket jag nu sitter. Här
ser allt väl underhållet ut, både inom- och utomhus.
Prosten tyckes vara en intresserad jordbrukare. Hän
har en ung inspektor, som går i spetsen för folket
samt håller uppsikt öfver alla de moderna maskiner
och redskap, som blifvit införda efter hand. Jag
kan ju endast döma efter hvad min oerfarna blick
ser i dessa stycken, men flera sockenbor hafva sagt
mig, att prästgården skötes möstergillt och är ett
föredöme för hela orten. Hemmet är utmärkt an-
genämt och familjemedlemmarna hvar i sin stad
tycker jag mycket om. Prosten själf, en tili det
yttre ståtlig, ja vördnadsbjudande företeelse, ser ännu,
trots sitt silfverhår, helt ungdomlig ut Hän är en
sällsynt human och älskvärd människa, beläst äfven
utom teologins område, med öppen blick för alla
tidens företeelser, utan inskränkthet eller trånga för-
domar. Af honom har jag mycket att lära och kan
ej nog skatta mig lycklig att hafva erhållit en sådan
förman, hvilken jag äfven hoppas kunna något
gagna, emedan hans ögons svaghet är honom tili
stort hinder vid allt arbete.

Prostinnan är godheten själf och i detta enda ord
tror jag mig tili fylles karaktäriserat heramets ständigt
verksamma, ordnande och omhuldande vårdarinna.

„Men döttrarna“ hör jag syster Ella utropa.
Lugna dig syster lilla, jag kommer just tili dem,

men i motsats tili det vanliga börjar jag först be-



skrifva den yngsta, fröken Helmi. Liten, godlynt,
med sprudlande gladt humör, praktisk som mor
själf och ytterst huslig där bar du henne lifslef-
vande, med litet tillägg af små glada, blå ögon och
blondt, näsiän linfärgadt här.

Hon hör tili den sortens flickor, som en ung
man tänker på som en snäll, rar syster, som hän
kan be om alt sy i en bortfallen knapp eller begära
ett godt råd af i brydsamma fall. Den äldre systern
är helt annorlunda, nästan en kontrast kunde man
säga. Hon är lång ock smärt med fina, regelbundna
drag och något stolt hållning, en verkligen vacker
flicka, som man ovillkorligen måste fästa sig vid,
hvar man än mötte henne. Hon tyckes ärft pro-
stens intelligens och goda hufvud och är hvad jag
skulle vilja kalla „kvinnosakskvinna med behag“
en själafrände tili dig, kära Ella.

Min föregångare här lärer, enligt hvad ryktet re-
dan hunnit hviska mig i orat, värit olyckligt verliebt
i henne. Stackars kari! Ja, Ella hon är verkligen
en intressant företeelse, värd att göra närmare be-
kantskap med, och jag tror, att det finnes många
beröringspunkter oss emellan.

Spärra nu bara inte upp ögonen, syster, och pro-
fetera mig den beklagansvärda Björks öde, men
nog tror jag hon kunde lyckliggöra en man! Min
beskrifning af hemmet här blefve ej fullständig om
jag uteslöt hunden Lasse, en härlig bernhardiner,
fröken Annas gunstling och allas favorit för resten

jag är också redan alldeles intagen af Lasses
fullkomlighet.

30
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1 den ljusa vårgrönskan, som lyser emot mig där
ute, ter sig prästgårdens omgifning synnerligen an-
genäm. Vi hade ju också vårens första dag i går,
det vill säga första maj. Här var stor mottagning på
prästgården, då jag blef i tillfälle att göra bekant-
skap med de flesta personer i familjen Sternbergs
umgängeskrets, hyggliga, vänliga människor mest
allesamman. Nu bar mitt bref vuxit så på längden,
att jag är tvungen spara skildringen af dem tili här-
näst.

Jag vill blott nämna, att lilla mor skulle finna sig
förträffligt med den snälla prostinnan, och att Ella
säkert skulle anse X. som ett eldorado, så många
själafränder tili henne finnes visserligen på denna
ort, däribland kanske främst postmästarinnan, fröken
Levin, en kvick och originell dam, som står i spet-
sen för en liten läseförening, däri äfven jag ar-
tigt nog blifvit ombedd att taga del. Fröken
Anna Sternberg och folkskolelärarinnan i kyrkobyn,
fröken Lisa Brusila, som är mycket energisk och
språksam, tyckas vara särdeles goda vänner.

Sedän finns här äfven en helt ung tärna, hvars
fosterfar, doktor Trygg, är socknens allmänt om-
tyckte läkare. Hon tyckes vara allas gunstling, som
det ju ofta är fallet med „yngsta barnet" i skaran,
och gör väl också skäl därför, ty älskligare ungmö
ser man säilän .

Här stannade pennan och pastor Kortman satt
länge med hufvudet stödt mot handen och stirrade
ut i vårgrönskan, medan Eväs ljusa bild mot denna
skära bakgrund steg fram så förunderligt blid.
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Skulle hän tala om hennes rosiga kinder och oskulds-
fulla blick, den fina gestalten och det tjusande, blyga
väsendet nej, det fick vara! Pennan blef dock
för matt för den bilden.

Hän började nästa sida med några ord om affä-
rer, som hän under resan ombesörjt för modern och
fortsatte sedän: „Som ni, minä kära, väl kunna
märkä af detta bref, har ombytet af vistelseort och
nya förhållanden gjort mig godt och något lättat
den tunga börda, som så länge tryckt mitt sinne.
Jag tackar Gud därför och tycker mig vid horison-
ten se en liten strimma, som bådar dag för framti-
den.

Våren hade förbytts tili sommar, ängarna stodo i
full blomsterprakt, och snart skulle slåtterns muntra
id ljuda kring fälten.

Nu hade pastor Kortman redan hunnit blifva hem-
mastadd i X,, och hans för hvarje art af naturfäg-
ring öppna blick fröjdades åt den bördiga trakten,
skogarnas blånande rand bortom åker och äng och
„Svartträskets“ glittrande vågor. Hän var äfven
själf omtyckt af församlingsborna. Hvar gång hän
som predikant talade tili dem i den gamla, vörd-
nadsvärda kyrkan, förde de med sig hem något väc-
kande ord jämte öfvertygelsen, att där stod en lef-
vande kristen bakom ordet en man, som själf
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genom strid och kval kämpät sig fram tili den fasta
tros-grund, från hvilken hän nu sträckte brodershan-
den tili dem, som ledo och försmäktade rundtom
honom i stridens kvalm.

Äfven hans yttre bidrog tili att göra ett godt in-
tryck. Den djupt allvarliga blicken och den för
en så ung prästman ovanligt värdiga hållningen,
men mest likväl hans sköna, välljudande stämma, som
lät hvarje sats komma tili sin tulla rätt och som
äfven i sängen gjorde ett så starkt intryck af för-
ståelse och fin känsla.

I hemmet på prästgården var hän längesedan räk-
nad som son i huset. Prostinnan anförtrodde ho-
nom gärna sinä små bekymmer, och Helmi hade
rent ut förklarat, att om hon ägt en bror, skulle
hon önskat honom just lik Per Erik Kortman.
De betydelsefulla initialerna syföreningen en gång
grubblat på, hade resulterat i dessa förnamn.

Och Anna, ja Anna hade utan tvekan skänkt den
nye adjunkten sin ej lätt vunna sympati. Det hade
i det hela gått snabbt. Först genom deras litterära
intressen, och sedän genom ett visst förtroende hän
visat henne. Det skedde en dag, då de följts åt
hem från kyrkobyn, hvarvid samtalet kömmit att
röra sig om lifvets tragik i allmänhet, om huru
mycken sorg nästan enhvar enskild individ får vid-
kännas under pilgrimsfärden på „smärtornas ö.“

Det är väl nog mycket nyttigt att genomgå
lidandets elddop reflekterade Anna. Särskildt
därför, att man därigenom bättre kan taga del i och
förstå sin nästas sorger.
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Ja, det är riktigt. Pastorn nickade. Det
har jag nog af egen erfarenhet funnit. När jag
först gick ut i lifvet, ung, glad och förhoppnings-
full, med framtiden badande i soi framför mig, då
tänkte jag tyvärr bra litet på andras bekymmer, ja,
jag blef ofta nästan otålig, när jag hörde talas om
olyckshändelser och pröfningar och hade föga lust
att höra på folks hjärteutgjutelser nu synes mig
allt detta i ett helt annat ljus.

Anna gick tyst vid hans sida. Sedän sade hon
halft omedvetet: Ni har nog haft sorger, det kan
man se på uttrycket i ert ansikte.

Verkligen! Ja, jag fruktar, att jag i allmän-
het alltför litet öfvat själfbehärskningens ädla konst

svarade hän. Då jag var sjutton år, genom-
gick jag en förfärlig själsskakning. Jag skulle bli
student om våren och hade förstås ofantligt mycket
att läsa.

En dag hade jag gått tili en kamrat för att låna
en bok, och då hän var borta, väntade jag en
stund på hans återkomst. Utan att reflektera däröf-
ver, halft i tankspriddhet tog jag en revolver, tillhörig
min kamrats bolagist, började fingra på den och iakt-
tog, att endast en patron var insatt. Flera lågo på bor-
det, jag passade in en af dem, och då kamraten i
samma ögonblick inträdde, satte jag den farliga
leksaken ifrån mig på bordet.

Följande vecka skulle vi tillsammans genomgå
ett svårare pensum och sutto då vid samma bord,
sida vid sida. Plötsligt lutade sig min vän till-
baka i stolen och sade, att hän skulle hvila en stund.
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I detsamma såg jag, att hän likasom jag sist
hade revolvern i sin hand och fingrade på den.
Jag ropade förskräckt: Konrad, den är laddad, var
försiktig!

Jag vet nickade hän. Palm sköt bort
skottet i går. Men nasta sekund Ijöd en skarp
knall, och min vän dignade mot golfvet. Jag sprang
tili och lyfte upp honom, men hann blott mottaga
hans sista, ångestfulla blick. Sedän var allt slut.

Och skottet det var jag, som insatt den patron,
som tog hans unga, förhoppningsfulla lif.

Pastorn tystnade och drog djupt efter andan.
Anna kunde ej heller tala, men hon gaf honom en
om djupt deltagande vittnande blick.

Den första tiden efter Konrads bortgång var
förfärlig fortsatte den unge mannen. Jag gick
i min förtviflan så långt, att jag helst velat taga
mitt eget lif för att undgå den ångest, som dag och
natt pinade mig. En allvarlig vän föreställde mig
dock, att det ej mer kunde gälla lif för lif; kamra-
ten kunde jag ej väcka åter, och min död för egen
hand skulle kanske dödat min älskade mor, säkert
krossat hennes hjärta. Jag fortsatte således min be-
dröfliga tillvaro, men lätt begripligt är, att jag, då
den hvita mössan klädde mitt hufvud, ej som andra
kunde sjunga om „studentens lyckliga dagar". I
denna stund vet jag ej, huru jag kom igenom dessa
veckor och kunde arbeta, men kanske var det dock
just detta stränga arbete, som räddade mig.

Först så småningom kom jag genom Guds barmhär-
tighet att se det, som händt, i ett mildare ljus.
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Det var då jag kände, att jag fätt förlåtelse för min
tanklösa förseelse och att äfven den var utplånad
af min Försonares nåd. Redan tidigare hade jag
tänkt studera teologi, ehuru jag en tid som helt ung
något vacklat i denna föresats. Sedermera blef det
mig fullt klart, att endast på den prästerliga hanan
kunde mitt sinne finna en sysselsättning, som helt
upptog och fyllde lifvet, och så har äfven skett,
men tunga stunder har jag allt fortfarande. Den
obetydligaste sak, ett ord, en ton, kan återväcka
minä sorgsna tankar, och saknaden efter en barn-
domsvän och god kamrat kvarstår ock, om än för-
mildrad.

Här i X. har jag dock kändt mig ovanligt lätt
om hjärtat, kanske genom det vänliga bemötande
som kömmit mig tili del, främst i prästgården, men
äfven ute i församlingen.

Anna log gladt emot honom.
Tack för ert förtroende, pastor Kortman, och tack

för ert intryck af vårt kära X. Jag är glad, att ni
funnit er bättre här, och vill äfven för egen del
tillägga, att jag tror ni gör rätt uti att kraftigt be-
kämpa er tungsinthet, ty lika väl som jag förstår er
känsla i fråga om den sorg, ni vidrört, lika fullt är
jag förvissad om att samvetsförebråelser i fråga därom
vore fruktlösa.

Ja, det har äfven klarnat för mig alltmer
sade pastorn tankfullt. Men nog har mitt för-
flutna länge kastat sin skugga öfver det kommande,
det är säkert.

Samtalet hade varat ända tili prästgårdens port,



37

och från denna dag blef adjunkten betydligt gladare;
meddelandet tycktes synbarligen lättat honom, och
med Anna stod hän nu på bättre fot än med nå-
gon af de andra unga damerna.

Du skall få se, att vår Anna nu ändtligen
blir mera beveklig ifråga otn mankönet sade
postmästarinnan, då Lisa Brusila en dag kom in
för att hämta sinä bref. Kortman är ju hen-
nes trogna följeslagare, då de äro ute att pro-
menera, och hetnma ha de börjat läsa engelska till-
sammans. Pastorn är nybörjare men intresserad,
säger Anna, och hon är, som du vet, en utmärkt
lärarinna.

Naturligtvis. Månne hän skall kunna motstå
hennes älskvärdhet, det tror jag knappt bra att
Björken är ur vägen.

Å, Anna är inte lätt vunnen i alla fall, men
det förstås, att hon intresserar sig för pastorn, då
hän med förtroende slutit sig tili henne. Hän ver-
kar också ganska sympatisk, det måste man er-
känna.

Också du min Brutus skrattade Lisa. Ja,
när Lotti tili och med

Just så! Postmästarinnan knep ihop ögo-
nen och log mot henne på sitt skälmska sätt.
En gång slår väl också min timme. Vet du, att
Anna tagit emot ett vikariat i vår folkhögskola
här i X.

Nej, verkligen, tänk att det gick därhän.
Hon vill försöka, och det passar bra. Då kan

hon ofta vara hemma, så att de gamla ej hinna
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sakna henne allt för mycket. Anna kommer nog
att fylla sin plats väl

Ja, allt hvad Anna gör, det gör hon väl
sade Lisa med öfvertygelse.

Det var läseafton hos doktor Tryggs uppe på
höjden i det lilla hvita huset Fridhem kalladt

dit så mången blick ilat med hopp och för-
tröstan. Hemmet var enkelt. Man !såg tydligt,
att den människovänlige läkaren ej ockrat på sin
nästas lidande. Här funnos inga konstverk, inga
dyrbara små saker eller eleganta draperier. Det
mesta af det gammaldags möblemanget härstam-
made från doktorns föräldrahem, och endast de väl
fyllda bokhyllorna i hans eget arbetsrum vittnade
om hvar ägaren nedlagt öfverskottet af sinä mått-
liga inkomster.

Betecknande för den goda doktorns hänsyn för
fattiga patienters tillgångar var anekdoten om den
förmögne bonden, som hellre for «tili stads“ att
söka andra läkare, ty „när vår tar så litet, så bar
hän väl inte heller stor kunskap".

Ett yttrande som försatte den humoristiska läka-
rens skrattmuskler i liflig rörelse.

Ja, rik på jordiskt gods och guld var hän visser-
ligen icke, men ett rikt hjärta, en rik ande besatt
hän i fullaste mått, och denna rikedom spred sin
glans i sällsynt grad öfver hela hemmet uppe på
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kulien. Den gaf lycka åt den af sin döfhet svårt
pröfvade hustrun och åt den unga fosterdottern, ja,
åt enhvar som kom i åtnjutande af doktorsbonin-
gens gästfrihet. Lisa påstod, att farbror Tryggs
leende kom det trumpnaste ansikte att ljusna och
att det var omöjligt att vara misantrop i hans säll-
skap.

Också var det alltid med nöje man samlades tili
läseaftnarna hos Tryggs, ty otn blott ej hinder i form
af ofta förefallande sjukbesök inträffade, var man
alltid säker om att hälsas af doktorns jovialiska
leende och hjärtliga välkommen, som genast försatte
alla i stämning.

Den tysta husfrun tog också vänligt emot sinä
gäster, och lilla Eva, husets solstråle, var glad som
en lärka och synnerligen bestyrsam såsom värdinna
i hvitt förkläde och med husmoderns nyckelknippa
vid sidan. Än bar hon in kaffekannan och bjöd
omkring brödbrickan, än stack hon en dyna bakom
fru Levins klena rygg eller såg tili att socker och
grädde gingo laget rundt. Längst stannade hon
hos pappa doktorn, som allra helst ville se Eva
hälla uti kaffet åt honom i den Stora mandarin kop-
pen, som hän ali nervositet tili trots med väl-
behag tömde.

Lilla slända, nu tog jag dig fatt log hän.
Och där satt Eva på hans knä, smått brydd och
rodnande, när hon såg, att pastorns blick var fäst
på henne.

Den här flickungen får man lof att hålla fast
ibland skämtade doktorn och strök med sin Stora
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hand Eväs gyllene hår ur pannan, som då hon
ännu var en liten tös. Hon bar som vingar på
sinä skor, vet pastorn. Bäst hon nystar en härfva
åt mor, skämtar hon bort gamla Rikas tandvärk ute
i köket eller matar hon dufvorna på gården. Där-
för gör jag stundom så här och griper flyktingen
på bar gärning.

Doktorn skrattade och slog ut med handen, men
Eva passade på och var borta i blinken, hvilket
framkallade mycket skämt och ett ljust leende på
pastorns läppar.

Efter kaffet skulle läsningen begynna, och här
var det alltid husfadern, som kom fram med något
särskildt, som hän bad om att få höra, vanligen
något filantropiskt. Denna gång gällde det en väl-
skrifven biografi öfver Florence Nightingale, som
pastorn föreläste tili de öfrigas fulla tillfredsställelse.
För resten var aftonsolen alltför lockande, och vin-
den så ljum, att tili och med de gamla, prostinnan och
fru Levin, en stund slogo sig ned på verandan,
medan de öfriga lustvandrade i doktorns lilla träd-
gård.

Med Anna under ena armen och Lisa vid den
andra demonstrerade hän af hjärtans grund både
„kryddor och rosor“, som Helmi uttryckte sig. Hon
hade fru Edla vid sin sida, full af förtroenden ur
barnkammaren och köksvärlden, som den trötta hus-
modern var blott alltför glad att afbörda sig åt en
deltagande själ. Under tiden bad pastorn Eva före-
visa sinä lofvande blomplantor, och medan båda
ifrigt lutade sig ned öfver rabatterna, beundrande än
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en skiftande röd tulpanknopp, än en rad snöhvita
nardsser eller några lilafärgade penseer, tyckte Per
Erik, att Eväs fina kind hade en vida fagrare pur-
pur än tulpanerna och att hennes späda barnafing-
rar öfverträffade narcissernas hvithet.

Det var nästan med försakelse hän vände tillbaka
in från den ljufliga dagen där ute, som så under-
ligt fängslade själ och sinne. Men Eva skulle sjunga,
pappa doktorn önskade det och ropade på sin gunst-
ling, och för den rösten var lilla Eva aldrig döf.

Och lilla Eva sjöng om majblomster och sommar-
luft och såg därvid så ung och blid ut som vårens
fagraste blomma i skogen.

Pastorn tänkte därpå, när hän senare blef otnbedd
att också bidraga tili den musikaliska aftonunder-
hållningen, och då hän sjöng

„Vet du hjärteälskling
hvad i månens sken
västanvinden hviskar
under blad och gren“

slog hans hjärta häftigare än någonsin förr, hvilket
i sin tur gaf sången ett särskildt uttryck, som kom
Lisa att i smyg trycka Lottis arm med ett ljudiöst
„han är träffad“ och en lång sidoblick åt det
håll, där Anna slagit sig ned.

Knappt hade pastorn slutat sjunga, förrän den be-
tydelsefulla tystnad, som efterträdt sången, bröts af
en något disharmonisk stämma.

Ursäkta, ursäkta, hoppas att jag inte stör, men
kunde omöjligt fara förbi Fridhem, då jag visste här
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varen sårarsamling, hä-hä-hä.— Patron Mikkelsons
välfödda figur presenterade sig plötsligt i salsdörren
med ett ansikte, som sken af belåtenhet öfver den
fiffiga anledning hän tagit sig att nu som ofta förr
sticka sig in i doktorns gård, där den unga Eva
utgjorde dragningskraften.

Doktorn välkomnade honom på sitt vänliga sätt,
och den gode patronen, som aldrig kunde tänka
sig, att hän kom olämpligt, slog sig helt gemytligt
ned, behändigt ställande så tili att hän blef lilla
Eväs granne, för att på sitt godmodigt klumpiga
sätt få uppvakta henne. Ja, när det öfriga sällska-
pet reste sig för att taga afsked, satt Mikkelson
kvar och förklarade lugnt, att den, som kömmit
sent, inte kunde gå tidigt.

Lisa, som hade haft svårt att vara allvarsam vid
patronens naiva uppträdande, skrattade hjärtligt åt
hans slutpåstående, när föreningsmedlemmarna gingo
hemåt tillsammans i den ljusa, lugna kvällen.

Hän är kostlig med sin förtjusning sade
hon. Då jag ser honom vid Eväs sida, måste
jag alltid tänka på Titania och trollet.

Ja, hän fördöljer ingalunda sinä redliga af-
sikter skämtade Lotti.

Patron Mikkelson är en god människa sade
fru Levin mildt.

Ja, sämre man kunde Eva få'— tillade prostin-
nan. Hon är dessutom en fattig flicka, och när fo-
sterfadern faller undan, har hon ingenting i världen.

Tror mamma, att Eva på den grunden tar
Mikkelson? frågade Anna litet kärft,
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Nå ja, hvad vet jag, men en snäll man får
den flicka, som gifter sig med honom, det är säkert.

Jag ger dem min välsignelse ropade Lisa
muntert. Lofvar dessutom att bli brudtärna på
bröllopet.

Bravo Lisa!
Alla skrattade utom pastorn, som gick tyst vid

Annas sida. Lotti påstod, att hän var vid dåligt hu-
mör, „utan anledning förstås, som karlarna bruka“,
men Anna visste det bättre.

Hvad sådant skämt på en ung flickas bekost-
nad är osympatiskt hade pastorn yttrat med en
viss retlighet i tonfallet. Naturligtvis förstår jag,
att alla mena väl, men ändå

Jag delar alldeles er åsikt skyndade Anna att
svara. Men i detta fall är dock någon olikhet.
Här äro alla lilla Eväs verkliga vänner, och förhål-
landet med vår goda patrons kärlekskrankhet är se-
dän länge välbekant för enhvar.

Pastorn nickade, men såg dock ej tulit tillfreds-
ställd ut, och det kostade Annas ej ringa förmåga att
fängsla en stor ansträngning, innan hän återfick sitt
vanliga lynne och kunde intressera sig för samtalet.

Med kunglig stolthet kände Anna dock denna
kväll, att hon utöfvade ett visst inflytande på ho-
nom, och då hon somnade sväfvade obestämda, ljusa
drömmar kring hennes hufvudgärd.
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Det hörde tili sommarnöjena i X. att anställa en
gemensam utfärd tili „Svartträsket“ för att meta ab-
borrar och äta färsk potatis i strandalarnas skugga.

Den lilla utflykten hedrades dessutom med be-
nämningen Jäseföreningens årsmöte", emedan det
just värit en sommardag vid Svartträsket beslutet
om föreningen fattats. Detta hindrade dock ej, att
andra fingo deltaga i utfärden. Så hörde det tili
Saken, att fru Nygrens hela barnskara räknades med,
och som festen ägde mm på patron Mikkelsons otn-
råde, var hän naturligtvis själfskrifven deltagare, för
att icke nämna gamla kapten Hindström, hvars lilla
stuga låg vid träsket, som hän, socknens ryktbare
fiskare, nästan ansåg som sin enskilda egendom.

Gubben, ett gammalt original, som i forna tider
värit militär, men så småningom råkat på obestånd,
hade på gamla dagar återvändt tili sin fädernebygd
och där med patron Mikkelsons bistånd byggt åt
sig en bostad, i hvilken hän nu residerade, ensam,
men förnöjd med sin fattigdom och sitt fiske, som
hän; bedref med största nit i den fiskrika insjön.

Utfärden tili Svartträsket betecknades i gubben
Hindsbergs annaler som årets glanspunkt, ej alle-
nast i så måtto, att hans materiella behof då rike-
ligen blefvo tillgodosedda, utan äfven i det afseen-
det, att hän denna dag fick lysa både med sin
fiskareära och sinä militära bragder, riktiga Miinch-
hausiader, dem den gamle krigsbussen serverade med
god smak tili ungdomens Stora förlustelse.

Man utsatte vanligen i god tid en dag för lust-
partiet, och som Lotti berömde sig af att föreningen
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alltid hade hvad hon kallade „väderlycka“, strålade
också detta år solen från en fullkomligt molnfri
himmel den utsatta dagen. Redan tidigt på förmid-
dagen sågs ett åkdon rulla ned mot sjön, och de,
som sutto i den lätta jaktkärran, hade försett sig
med ett festlynne minst lika strålande som juli-solen.

De åkande voro Helmi och Lisa samt pastor Kort-
man, som fått sig anförtrodd uppsikten öfver den
dyrbara korgen med gräddbuteljerna, hvilkas innehåll
hän var strängt tillsagd att noggrant öfvervaka.

Vid afvägen tili träsket mötte Eva. Doktorns
skulle komma senare, när mottagningen för dagen
var afslutad. Då pastorn förklarade, att hans om-
sorg om gräddflaskorna i anseende tili det sista
vägstyckets dåliga beskaffenhet skulle blifva allt för
ansvarsfull, hoppade hän ur med sin korg och fort-
satte i sällskap med Eva, som åtagit sig den Ny-
grenska ungdomen, för hvilken hon vid adjunktens
sida käckt vandrade i spetsen tili den vanliga mö-
tesplatsen. Denna utgjordes af en vacker, jämn
gräsplan, belägen tätt invid sjön och omkransad af
en rad lummiga alar.

En liten murad spisel på stranden var ett minne
från föregående utflykter, och att samla ihop bränsle
för den utgjorde barnens åliggande.

Lisa hämtade vatten ur en närbelägen källa, och
Helmi var naturligtvis den själfskrifna kocken. I
sin ljusröda bomullsklädning, väfd och sydd af hen-
nes egna händer, och med det Stora randiga för-
klädet som skydd, stod hon vid de blanka kaffe-
pannorna, som en huslighetens genius, en treflig
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genrebild i den lätta, blå röken, som hvirflade upp
mot sommarhimlen.

Eva, som anfört sin glada skara vid vedplock-
ningen, biträdd af pastor Kortman, kom helt rosig
från arbetet, lagom för att välkomna Lotti med sin
mor och prostinnan, som i en liten låg trilla blifvit
forslade ända fram tili samlingsplatsen. Anna, följd
af Lasse, kom i sällskap med fru Nygren, och Mik-
kelson hade, flåsande i värmen, hunnit upp dem på
vägen.

Då äfven något senare doktorn jämte fru anländt,
doftade det rykande kaffet på ett smakfullt dukadt
bord i det gröna, och nedifrån stranden kom gamle
kaptenen något styfbent, men stramt marscherande
i takt efter tonerna af en krigsmarsch, som hän
mindre rent än välment frambringade ur en gammal
kornett.

Alla slogo sig nu ned kring den inbjudande
förfriskningen, och såväl Helmis kakor som Lottis
bakelser och Eväs lättsmälta kringlor blefvo alla
lofordade samt hade en strykande åtgång. Fru
Edla åsåg visserligen bekymrad sinä ättlingars an-
fall på godsakerna, men Helmi tröstade henne
med att „det fanns Stora förråd kvar i korgarna".
Dessutom var det ju „årsfest“ bara en gång hvar
sommar.

Också för gamle kaptenen blef det väl sörjdt,
och när gubben fått sitt lystmäte, tändes pipan och
krigshistorierna togos fram.

För barnen voro de ju alltid lika spännande, och
pastorn, som hörde dem för första gången, slöt
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sig också tili åhörarkretsen, medan prostinnan ooh
fru Levin förde sin enskilda lilla konversation bakom
stickstrumporna.

Kaptenens största triumf var emellertid aborrarna,
middagens pi£ce resistance, läckra och feta med
grönglänsande ryggar. Helmi hade visligen med-
tagit en knippe gräslök, som Lisa med förnöjelse
plockade upp ur potatiskorgen. Det gick nog så
muntert tili vid spiseln nere bland strandstenarna.
Helmi kommenderade och alla lydde under lifligt
skämt hennes order. Några dukade middagsbor-
det under alarna, andra skuro bröd och lade upp
det gula prästgårdssmöret på friska gröna blad.
Pastorn befanns vara en ganska händig kökspojke,
men Mikkelsons små försök i samma väg fram-
kallade blott glada skrattsalfvor, dem hän själf se-
kunderade med sitt breda hä-hä-hä. Hän var så
innerligt belåten öfver att vara med och stretade
tåligt vid den lättfotade Eväs sida, tills svetten stod
i klara pärlor på hans kala panna.

För Eva däremot hade dagens i början så ljusa
stämning något fördystrats just genom hennes he-
derlige beundrares enträgna uppvaktning, ehuru hon
var för godhjärtad att med harm afvisa hans opå-
kallade anighet och ej heller kunde förmå sig att
deltaga i löjet på patronens bekostnad.

Det var dock lätt förklarligt, att de öfriga damerna
hade svårt att hålla sig allvarsamma, när de sågo
Mikkelsons klotrunda figur stadigt vagga efter Eväs
smärta gestalt. Och när hon brände sinä finger-
spetsar på potatiskastrullen, och patronen bad
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att få blåsa „på lilla röda bantun", var det en så
komisk syn, att en skrattparoxysm nästan var ur-
säktlig.

Hän ser precis ut som en kyrkängel, blåsande
basun hviskade Lisa närä att kväfvas af munterhet.

Och kärleksvarm som en brinnande brasa.
När en kari är förälskad, bär hän sig i de

flesta fall åt som en åsna inföll Anna harmset.
Vore jag förälskad, skulle jag inte låta en själ

ana det en gång.
Ja, det är du det, stolts Anna log Lotti

beundrande.
Skall inte pastorn försvara sitt kön frågade

Lisa och vände sig snabbt mot honom.
Nej, här äro vi män i minoriteten för resten

har fröken Anna kanske icke så orätt. Det heter ju
»kärleken är blind", och af en blind man kan man
ju inte begära detsamma som af en seende.

Logiskt Anna nickade.
Jag tror nog att det är svårt för mången kari

att gå åstad och fria sade Lotti på sitt kärfva
sätt men bäst att gå rakt på sak i alla fall.

Och riskera att få en korg?
Nå ja, den må väl en stark man orka bära

på, då så mången kvinna får gå omkring med
en »försmådd kärlek", som hennes kvinnliga stolt-
het dessutom fordrar, att hon skall dölja för allas
blickar.

Jag tänker, att en man som uppriktigt älskar
en flicka och ärligt låter henne förstå det äfven
snart blir öfvertygad om hvad hon tänker, och
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då gär det hela lätt nog. Ingen god flicka leker
gärna med en mans hjärta, och det finnes ju många
sätt i världen att göra sig begriplig för en annan.

Åh, Lisa, du tänker på ögonspråket log
Helmi. Se hara, hur patron Mikkelsons blickar
oafvändt följa Eva.

Hän plågar ut henne sade Anna otåligt.
Det förstår hän icke.
Nej, men jag håller med er syster. Patro-

nens beteende är ofint sade pastorn och gaf den
beskedlige Mikkelson en mörk blick, som förskaffade
honom Annas fulla gillande.

Märker du, huru Kortman och Anna alltid
komma öfverens hviskade Lisa i Lottis ora.

Middagen är färdig förkunnade Helmi, och
där rykte verkligen den „nya“ potatisen på bordet i
kapp med kaptenens abborrar, som naturligtvis fingo
sitt vederbörliga pris.

Patron Mikkelson bidrog med filmjölk och en
jättestor korg med härliga smultron, som hän låtit
sågarbetarnes ungdom plocka, och måltiden förkla-
rades af alla samtliga utomordentligt lyckad.

Efter maten tog man sig en siesta hvar och en
efter eget behag. Doktor Trygg låg på rygg un-
der en gammal björk med cigarren mellan läpparna
och gnolade „hvad det är skönt ändå här i natu-
rens sköte“. Prostinnan satt och sof helt lugnt
med näsduken under sin frodiga haka, och pastorn
hade samlat den Nygrenska, något väl upprymda
barnskaran och agerade sagoförtäljare för att låta
det öfriga sällskapet i fred njuta sin middagsro.

4
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Mikkelson hade i det längsta försökt hålla ut som
vandrande riddare, men slutligen blef naturen ho-
nom öfvermäktig ooh, hvilande på sin runda mage,
snarkade lian snart högljudt under halmhatten. Men
Eva drog ett lättnadens andetag och satte sig tili
ro hos Helmi, glad att helst för en kort stund vara
sin besvärliga beundrare kvitt.

Eftermiddagen upptogs för öfrigt af kaffedrickning,
och en simtur i viken på andra sidan om aludden, där
dagens läger var uppslaget, och där isynnerhet bar-
nen roade sig öfverdådigt. Sedän hade Lisa ett
litet arrangemang ur »Prinsessan Törnrosa" med fru
Edlas småttingar som uppträdande, och Anna dek-
lamerade ett festpoem, mycket stämningsfullt, af för-
eningens själfskrifna skaldinna, Lisa Brusila.

Doktorn röstade också ifrigt för sång, och pro-
grammet bjöd både på duetter och solo partier, och
under tiden dalade solen långsamt mot väster, och
kapten Hindsberg, som lofvat doktorn „goda napp“
manade tili uppbrott.

Skall ske, och vår vän Mikkelson gör oss säll-
skap myste doktorn, som länge observerat sin
gunstlings, lilla Eväs bedjande ögonkast.

Jag vet inte, bäste herr doktor. Patronen
rörde oroligt på sig. Jag är rädd, att bara
vara herrarna i vägen är litet nervös i afton, hä-
hä-hä.

Det ger sig på sjön, vill jag lofva. „Nu lunka
vi så småningom.“ Med ett litet skalkaktigt smil
i ögonvrån, tog gubben Trygg Mikkelson under ar-
men och tågade i marschtakt efter kapten Hindsberg
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utåt gångstigen ned mot bukten, där fiskarbåten låg
förtöjd.

Jag tycker inte om aftonfukten, och den är också
skadlig för Emelies reumatism sade prostinnan.

Lottis mamina och jag åka hem tillsammans
de unga få promenera senare.

Ja, vi måste först se solnedgången från ut-
siktsberget ropade flera röster, och sedän man
följt de gamla tili åkdonet och äfven tagit farväl af
fru Edla, som med tacksamhet för en glad dag trop-
pade af med sin unga skara, begåfvo sig de öfriga
på väg uppåt höjden.

Lotti gick i spetsen för tåget, närmast följd af
Anna. Sedän kommo Lisa och Helmi, samt sist
Eva och pastorn. Stigen var något brant och sling-
rade sig i sicksack mellan ljung och kråkris. Hvar
och en småpratade med sin granne under vägen,
men när man nått bergets krön, spred sig tystna-
dens lugn öfver sällskapet. Det var naturens hög-
tidliga ro, som meddelade dem sin stämning.

Himlen var fortfarande klar med några lätta, hvita
skyar ofvan horisonten. Från höjden hade man en
vidsträckt utsikt öfver den spegellugna sjön med
tegelbrukets röda byggnader och Mikkelsons nätta
villa inbäddad i grönska tili vänster samt en strimma
af kyrkobyns mörka tak mellan träden tili höger.

Det var så stilla rundtomkring dem. Endast bull-
ret från sågen trängde förmildradt upp tili höjden.
Äfven i det lilla sällskapet fortfor tystnaden. Då Ijöd
plötsligt den unga prästens stämma, dämpad men
uttrycksfull:
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„Lofva Herren min själ! Herre, min Gud, du är
hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd.
Du höljer dig i ljus såsom en mantel, du utspän-
ner himlen såsom ett täit; du timrar af vatten dina
salar, af moinen gör du dig vagn och far på vädrens
vingar."

Den gamle psalmsångarens ord Ijödo underbart
gripande i den djupa tystnaden, och alla kände, att
ingen natursångares mest svärmiska verser skulle i
denna stund ersatt forntidens heliga diktare i skild-
ringen af den stämning, som nu i aftonlugnet hvi-
lade öfver nejden omkring dem.

Hvarje ansikte fick en allvarligare prägel och tili
och med Annas sköna, men ofta något skeptiska
blick, strålade men en egen, stilla glans.

När de sedän vandrade tillbaka utför den Ijung-
klädda stigen, såg Eva blygt upp tili pastorn, som
åter gick vid hennes sida, och sade lågt:

Tack för det sköna slutet på denna dag, det
var nog det bästa af allt!

Ja, aldrig känner man sig tacksaramare för
allt godt man njutit än vid åsynen af en fridfull
natur, som osökt manar tili Guds lofprisande
svarade hän i samma ton.

Det var ju längesedan klart för alla i den lilla
kretsen, hvilken ståndpunkt den nye adjunkten intog
i religiöst hänseende. Hän var hvarken en sträng
fanatiker eller en känslofull svärmare, utan en präst,
som ständigt tycktes bära på den tanken att genom
lif och vandel vittna om den Herre, åt hvars tjänst
hän ägnat sig.
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Så djupt som denna kväll hade Eva dock aldrig
känt, att just en sådan kristendom som hans, ljus
och kärleksfull, men tillika kraftig i ord och
handling, kunde hon fullt förstå. Äfven hon ville
så kunna tjäna sin Gud, om också i tysthet, ty hon
var ju allt för blyg att på något sätt framträda.
Men det var godt, att det fanns andra starkare, som
både kunde och ville stödja de stapplande på rätt-
färdighetens Stig.

Dessa allvarliga tankar rörde sig ännu inom henne,
då vandrarna nådde landsvägen, där de skulle skil-
jas åt.

Afskedet blef hjärtligt. Man var nöjd med sin
dag och tacksamma mot hvarandra för god vilja
och gladt humör.

Auf Wiedersehen ropade Lisa och Lotti
efter prästgårdsungdomarna och tillvinkande dem
med sinä näsdukar ett sista farväl. Eva stod litet
längre borta, helt stilla och likasom drömmande, me-
dan aftonsolens sista återsken omslöt hennes huf-
vud med en gyllene gloria. 1 sin hvita klädning
med den något uppåtvända blicken såg hon obe-
skrifligt älsklig ut.

Lilla rara Eva sade Helmi, när de gått
några steg framåt såg ni, huru vacker hon var,
när hon stod där mot den gamla gröna björken,
alldeles som en tafla?

Nej, jag tänkte ej därpå svarade hennes
syster tankspridt.

Pastorn teg.
Helmi skakade på hufvudet.
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Hvar månne folk egentligen hade sinä tankar?
Hon var då intet geni, men Gud väre lof, vakna
ögon och tankarna med sig, det hade hon då för
det mesta, och det var alltid en hra sak.

Vi ha haft en riktigt treflig dag sade hon —,

oviss om hennes tystlåtna sällskap skulle instämma.
Skada blott, att den ej kommer igen förrän nästa

sommar, och Gud vet, huru världen då ser ut.
Ja, Gud vet. Pastorn nickade med det svår-

modiga uttrycket i ögat, och Annas svar kom som
ett eko, lika tyst och tankfullt.

*

En vacker augusti förmiddag hade läsecirkeln
samlats i Lisas lilla enkla hem, där hon, utom sig
själf, hade att försörja en gammal lam faster, hvars
vård ofta upptog hennes lediga stunder. Lisa Bru-
sila var en entusiast af renaste vatten. Alit slags
filantropi, allt som kunde bidraga tili att höja och
förädla människorna, hade i henne sin varmaste
anhängare och detta icke blott i ord utan äfven i
handling. Huru många företag hade hon icke re-
dan omfattat med sin varma själ, och offrat dem sinä
bästa krafter, och likväl hade flera af dem strandat
på en eller annan af dessa klippor, som alltid fin-
nas i vägen där sådana ädelt tänkta, men kanske
alltför tidigt väckta, eller för opraktiskt anlagda fö-
retag startas.



55

Hennes arbete i folkskolan hade dock burit frukt.
Hon älskade barnen och var äfven af dem afhållen,
sarat allmänt erkänd sora en skicklig och fram-
stående lärarinna. Också för nykterheten var hon
ifrigt verksam, och ett bland hennes senaste fö-
retag var inrättandet af ett litet, men godt ungdoms-
bibliotek.

Inkomsten från en liten fest, några privata gåfvor
och egna försakelser hade bildat en anspråkslös fond,
ur hvilken nu de första inköpen för biblioteket blif-
vit gjorda, och det var för att förse de nya böckerna
med snygga omslag af brunt tyg, sora Lisa samman-
kallat sinä hjälpsamma vänner.

Anna fick slå sig ned vid Lisas skrifbord för att
uppgöra katalog öfver hvad sora fanns att tillgå,
och den praktiska Helmi mätte ut och klippte tili
omslagen.

Du har väl sett, hvad pastorn sändt dig sora
bidrag tili biblioteket sade Anna och sökte bland
en hop böcker bredvid sig på bordet.

«Nils Holgersons resa“ och «Kristus legen-
den“ af den stora Selma var det inte fint, säg?
Och så har du här, «Biografiskt lexikon" af Hof-
berg, ett digert verk i två tjocka delar riktigt
gentilt af Kortman, icke sant?

Ja, jag är alldeles hapen, sade Lisa entusias-
tiskt. Vet inte huru jag rätt skall kunna uttrycka
min tacksamhet. Farbror prosten har också kömmit
ihåg mig med Liwingstones resa och ett arbete
af Druramond, som ser intressant ut.

Ja, det är alldeles i pappas stil sade Helmi.
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Om jag haft ett bidrag åt dig, skulle det be-
stämdt blifvit „144 sätt att tillaga äpplen" eller nå-
gonting annat i samma stil.

Alla skrattade, men Lisa försäkrade, att Helmis
bidrag också skulle blifva mycket väl emottagna,
alldenstund hon för visso trodde, att många blif-
vande husmödrar skulle komma att anlita biblioteket
både för nytta och nöje. A propos pastorn tillade
hon hän hade ju äfven kunnat vara med oss i
dag, om jag kömmit ihåg att föreslå det.

Hän for ut på sjukbesök, då vi gingo hit
berättade Helmi.

Vet ni, jag tror adjunkten är förlofvad.
Lotti nickade hemlighetsfullt.

Hur vet du det? Hur har du fått reda därpå?
Inga hemligheter för postmästarinnan förstås

det är ju en gammal regel, som ni alla hört!
Allmän munterhet.

Jaså Kortman har fruntimmerskorrespondens
frågade Lisa.

Hän har väl någon kvinnlig vän.
O, du visa oskuld skämtade Helmi och

gaf systern en humoristisk sidoblick.
Hvad menar du? Skall det alltid vara kärlek

med? Anna brusade upp med ovanlig häftighet.
Jag håller strängt på vänskap mellan man och

kvinna, det är ett ädelt förhållande, som verkar ut-
vecKlande på båda parterna.

Betviflas ej, Anna, men nog måste du med-
gifva, att ett sådant fall hör tili de sällsynta
sade Lotti medlande.
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Den ena känslan öfvergår så lätt och omärk-
ligt i den andra.

Nå, men Lotti, du har inte ännu nämnt nam-
net på vår adjunkts korrespondent?

Ella Holming.
Nå, då högg du i Sten, vän Lotti, ropade

Helmi muntert, Ella Holming är hans halfsyster,
som hän är mycket fäst vid och flitigt brefvexlar med.

Ja, numera först skref hän hara tili sin
mor.

Ja, ser du, systern har nu fått anställning som
lärarinna i Å., hän har berättat mycket om henne,
må du tro.

Lotti låtsades se brydd ut. Jag tänkte just
göra furor med min lilla nyhet sade hon.
Stackars, kära flickor, ni behöfva således ännu icke
förlora hoppet!

„Friar hän i da.
Visst säger jag ja“ gnolade Helmi. Ingen

såg den varma glöd, som under samtalet färgat
Eväs tina kind.

Det vet jag bara, att pastor Kortman är en
framstående präst och därtill en god människa
sade Lisa. I går var Edla Nygren här och sjöng
hans lof i alla tonarter. Ni veta ju alla, huru rent
ut sagdt gemen hennes man värit mot henne under
de senaste åren, då hän alltför ofta tittat i glaset.

Hän hade också tili en början förargat sig
öfver att Edla berömde pastorns predikningar, men
nu lär hän sjunga en annan visa. Kortman har ju
hela sommarn läst med den äldste gossen, som är
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något sent utvecklad, och därigenom så stnåningom
kömmit fadern närmare. De skola nu ofta samtala
långa stunder i allvarliga ämnen, och Edla sade, att
hennes man numera tyckes trifvas i hemmet samt
att hän äfven är vänlig mot henne och barnen.
Och med tårar i ögonen tillade hon, att denna för-
ändring tili stor del är pastorns förtjänst, tili följd
af det lyckliga inflytande hän utöfvat öfver herr
Nygren. Edla berättade, att hennes man härom
dagen hade kömmit in tili henne, då pastorn gått.
Hän hade då sagt: „En sådan präst har jag aldrig
förr råkat. Jag, som alltid hållit mig på afstånd
från svartrockarna, jag måste nu säga, att om flera
af dem vore så humana mot olika tänkande, skulle
de nog få mera folk öfver på sin sida.“

Var det icke ett godt vittnesbörd af en person,
sådan som Nygren?

Alla instämde, tili och med Eva, som mötte Lisas
blick med strålande ögon. Kort därefter reste hon
sig föi att gå. Doktorinnan hade i dag sin svåra
hufvudvärk, och Eva ville ej längre lämna henne
allena, då hon visste, att doktorn var kallad tili en
sjuk i närmaste by.

Undrar just, om Mikkelson kan tiga många
dagar än sade Lisa. Hän såg så menande
ut, då vi råkades hos Tryggs i går.

Eva har nog haft tid att betänka sig på ett
afslag sade Anna kärft.

Åh, är du så viss på det, syster lilla?
Kanske Helmi hyser några små förhoppningar

för egen del, om Eva strejkar skämtade Lotti.
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Helmi log. Nog finnes det olyckligare kvinna
än den, som en dag får beta „patronessan Mikkel-
son“ sade hon tryggt.

Hän är sauverad sade Lisa lakoniskt, och
därmed ansågs diskussionen nedlagd, medan arbetet
upptog resten af förmiddagen.

Från Lotti tili Anna!
X. nov. 17.

Kära vän! Nu fick jag med ens så ledsamt efter
dig, att jag på kvällkvisten med styfva fingrar efter
alla skriblerier måste raspa några rader tili dig så-
som en hälsning härifrån, tili dig, du mycket sak-
nade vän. Jag är förtjust öfver att du är nöjd med
arbetet i folkhögskolan, hvilket jag nog äfven trodde
du skulle bli, isynnerhet då du fått hjälp med väf-
stolarna. A propos, Helmi bar just satt upp en
duktygsväf, som är ett riktigt konststycke, och det
roar henne alldeles ofantligt.

Tant prostinnan skramlar med sin nyckelkorg
dagen lång och bar omsorg om både folk och fä,
och farbror prosten småler åt hennes martasbe-
kymmer med det där Stora, goda leendet, som du
vet, att jag funnit så särskildt karaktäristiskt för
honom.

Herr Nygren har legat för döden i blindtarmsin-
flammation, men blef räddad, tack väre vår präktiga
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doktors snabba ingripande. Är det inte beundrans-
värdt af en man vid hans år att så energiskt följa
med sin tids vetenskap på alla områden. Kortman
har också värit ovärderlig för Edla denna tid, riktigt
som den käraste broder.

Då hon, stackars människa, ständigt värit bunden
vid hemmet, ha vi knappt sett tili henne i läse-
föreningen. Den har för resten i mitt tycke tynat
af, alltsedan du reste. Pastorn har ej alls mer vi-
sat samma intresse, och Eva har värit upptagen
hemma, nu sen doktorinnan vrickade foten, så att
Lisa, Helmi och jag ofta fått slå våra kloka hufvud
tillhopa och roa oss på egen hand.

För resten har jag en liten godbit att berätta.
Mikkelson har friat. Lisa kom in midt i den bety-
delsefulla förklaringen, då den goda patronen låg
på sinä runda knän framför den uppskakade Eva
och flåsade „dyrkade flicka, jag älskar dig“. Ja,
det måste nog tagit sig tragikomiskt ut Eväs
förtviflan och Mikkelsons tirader. Men trots böner
och förböner har vår lilla ros resolut sagt „nej“ tili
gods och guld och denna jordens ägodelar, och det
gjorde hon rätt uti. Doktorn har ej heller med ett
ord inverkat på henne. Jag har inte mycket att
lämna efter mig åt barnet, ■— sade hän men jag
litar tili vår Herre, att hän inte låter min älskling
lida brist, då hon handlar efter sitt hjärtas bud.

Den enda, som är missnöjd med Eväs handling,
är din goda mamma, som fortfarande anser, att
hvarje flicka på gammaldags maner borde niga och
tacka den kari, som är så beskedlig, att hän vill ha
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henne. Hon tycker också synd om Mikkelson, men
hän ser ganska trankil ut, ehuru hän rätt ofta
rest tili prästgården för att „låta trösta sig“, som
Lisa säger. Tant prostinnan menar som Björnson,
att „en kari är ändå alltid en karl“, och hon ser
verkligen kvinnligt upp tili Mikkelson, som hon
anser vara orättvist behandlad.

Och hvad skall jag väl annat berätta dig. Att
det blåser och regnar hvarje dag som det på sen-
hösten för sed hafver, och hvilket faktum du äfven
kan konstatera i T., där ni troligen haft ungefär
liknande väder. Lisa trotsar dock både storm
och regn och sträfvar hit tili mig i sin gamla
regnrock „Stålhandske“ du vet, och den grå „vä-
derhatten“ och lifvar upp både morsgumman och
mig med sitt friska humör.

Ja, hon är en skatt, den Lisa, och beundransvärd
i många stycken, när man tänker på allt, hvad hon
gått igenom. Men din pastor ser igen litet trist ut
och sjunger sorgliga visor i skymningen, säger
Helmi. Kom snart hem och prata honom glad, ni
hade ju alltid så mycket trefligt att säga hvarandra.
Men du kommer nog inte före jul, det antager
jag. Hvad det skall blifva kärt att få rå om dig
under ferien, och hvilket jubel din ankomst skall
väcka i prästgården!! Jag blef afbruten
af Eva och pastor Kortman, som sammanträffat här
utanför och kommo in efter posten. Eva ser strå-
lande belåten ut, nu sedän hon sluppit Mikkelson, och
pastorn var vid bättre lynne än jag sett honom på
länge.
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Gud ske lof, att ungt folk se lifvet en smula ljust.
Det kommer alltid mörka tider, när man blir äldre
gömmer solen sig nog stundom i moln.

Hur det mi är, så får du inte längre bref
denna gång. Jag pratade bort tiden med det vand-
rande ungherrskapet, och nu hör jag postiljonens
klocka pingla på gården.

Farväl tili härnäst.
Alltid din Lotti.

P. S. Hälsningar från Lasse. Hän saknar dig
trofast.

Julen var förbi. Man hade firat den stilla och
högtidligt i prästgården och gladt sig öfver att
hafva Anna hemma under terien. Det var dock
icke jul med bländande snö och klingande bjällror
utan med grå mark, regndusk och dimmor.
Intet julväder påstod Lisa, som dyrkade den
friska, nordiska vintern och aldrig var nöjdare, än
när kölden målade rosor på hennes kinder.

Nu var nyåret också förbi, och det var fortfarande
„barvinter“ med frostkalla nätter och halka på vä-
gar och stigar.

Doktor Trygg fick dageligen sköta benbrott och
läppä brutna armar.

Det var nästan lifsfarligt att färdas i vintermörkret
nedför de isiga backarna. Prostens ögon hade
någon tid värit sämre, så att det helt och hållet
fallit på adjunktens lott att göra sjukbesöken inom
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socknen, både när och fjärran. Och sjukligt var
det med besked, alla åldringar plågades af bröst-
värk och ansattes svårligen af gikten i det rus-
kiga vädret.

Jag kan inte låta bli att oroa mig, hvar gång
jag ser pastorn åka nedför den hala prästgårds-
backen sade prostinnan bekymrad när hon en
eftermiddag stod vid fönstret i matsalen och blickade
efter det bortilande åkdonet.

Lilla mor har sin vanliga resoro skämtade
Helmi.

Och den är säkert alldeles onödig. Folk bli
nog aktsamma, då de så länge pröfvat på detta
svåra vägalag sade Anna. Men ehuru orden
lato öfvertygande, var hon ej på långt när så lugn,
som det tycktes. Pastorn hade redan taiat om några
reseäfventyr, som hän pröfvat på denna tid och som
ingalunda värit att leka med. I sitt sinne gaf hon
modern rätt, då hon suckande tänkte: Jag ön-
skar jag hade honom välbehållen hemma från denna
resa; det blir mörkt som i en säck mot kvällen.

Hur det nu var, smittade prostinnans oro äfven
de öfriga. Prosten gick omkring och tittade ut ge-
nom fönstren i hopp om att få se någon stjärna
blicka fram på den mörka himlen. Helmi anmärkte
flera gånger, att pastorn aldrig värit så länge borta,
och Anna, som höll en bok i handen, spratt tili vid
minsta ljud.

Ingen blef egentligen öfverraskad, när prästgår-
dens gamla kusk kom in med en olycksbådande
min i sitt trumpna ansikte.
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Nå, hvad står på, Andersson? Prosten såg
förväntansfullt upp.

Nog var det illa, att pastorn var så envrs
muttrade karien och vred pä mössan, som hän höll
mellan fingrarna.

Huru så?
Jo se, hän ville inte taga mig att kuska tili

Långnäs utan for med husbondens son, som var
efter honom, men se jag känner vägen bättre än
pojken, för jag har gått i väli i Långnäs, och jag
vet hurudana backarna där se ut i detta laget.

Det kan jag tro, men pastorn sade just, att
hän var glad, att Andersson inte behöfde åka ut,
då gårdens son själf hade lofvat hämta honom
hem.

Pojken kan inte köra mer än en kalf, och nu
har hän också kört omkull.

Nu först kom Andersson fram med sin nyhet.
Frågor och svar haglade om hvarandra, tills det

hela blef någorlunda klart, nämligen att Långnäs sonen
stjälpt både häst och kärra i ett dike. Pastorn hade
kömmit under och slagit hål i hufvudet och låg nu
i närmaste gård.

Gud vet, hur det gått slutade Andersson
sin långdragna berättelse om icke Kyrkby han-
delsman kömmit åkande efter i sakta mak och just
så lagom, att hän hörde pojkens rop. Hän hade
en kari med sig, och de hjälptes åt att få upp hä-
sten och kärran och pastorn med. Pojken sprang
sedän strax hit för att tala om olyckan. Så pass
förstånd hade hän ändå.
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Det var då för väl, men mi måste Andersson
genast spänna för vagnen och köra tili Bastböle, så
att vi få pastorn lyckligt och väl hit hem sade
prosten.

Jag far med sade Anna och reste sig be-
slutsamt. Man vet ju inte, huru pass skadad
hän är, och någon nytta har jag väl vid olycksfall
af min samaritkurs i fjol.

Rätt så, min flicka, ditt förslag är godt. Mor
och Helmi få se tili att allt är i ordning för patienten,
och jag skall genast telefonera efter doktor Trygg.

Andersson fick order att skynda sig efter bästa
förmåga, men Anna hade likväl päls och mössa på
långt förrän vagnen körde fram. Ehuru hästarna
sprungo raskt, vägledda af skenet från två blanka
lyktor, tyckte den unga flickan, att halftimmen tills
de nådde fram tili gården var den längsta i hen-
nes lif.

I första ögonblicket föreföll det dock, som om
olyckshändelsen ej värit så betydelsefull tili sinä
följder, ty hon fann pastor Kortman sittade med en
bindel om pannan i samspråk med husbonden på
stället.

Bättre än vi vågade hoppas utbrast hon
och skyndade lifligt fram tili honom. Hän smålog
mot henne, och nu såg hon, att hän var dödsblek.

Det är nog inte bra med pastorn sade vär-
den på stället med bekymrad röst. Såret blöder
allt jämt, och hän blir så matt.

Anna kände, huru en skälfning genomilade hela
hennes gestalt, men tili det yttre behärskad och rådig,
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ordnade hon genast allt för den sårades förflyttning tili
vagnen med den enda tanken klar för sig att så fort
som möjligt få honom hem tili prästgården och under
doktor Tryggs vård. Med kuddar och filtar, som
medförts hemifrån, anordnades en god hviloplats
och försiktigt anträddes sedän återfärden.

Patienten hade blott yttrat några få ord af tack-
samhet. Hän lutade sig trött tillbaka mot kuddarna.

Jag känner mig så besynnerligt yr i hufvudet
sade hän tili Anna. Och det svindlar för ögonen
vid minsta rörelse.

Det är af blodförlusten, men iskompresser
komma nog att göra godt. Luta er mot min axel

så nu har ni det visst bättre.
Tack och fröken om något händer

jag menar om jag inte orkar så hälsa min
mor.

Anna kunde ej svara, hon tryckte endast lätt
hans hand, som hvilade i hennes. Men där hon
satt i mörkret med den sårades hufvud stödt mot
sin skuldra, kände hon med häftigt klappande
hjärta, att denne man, som kanske nu af en hemsk
tillfällighet stod invid dödens portar, var henne kä-
rast af allt i världen, att hon älskade honom så
högt, att hon i denna stund gladt skulle gifvit sitt
lif för att rädda hans.

Då de omsider hunno fram tili prästgården be-
fanns doktor Trygg redan hafva anländt, hvarför
patienten genast kunde anförtros i hans skickliga
händer. Här behöfdes ock allt hvad läkarekonsten
i hast kunde erbjuda, om hjälp skulle ernås.
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Den unge prästen hade nämligen blifvit illa sårad,
och blodförlusten därigenom så pass stor, att kraf-
terna voro i yttersta grad medtagna. Berättelsen
om olyckshändelsen, som likt en löpeld spridt sig
kring socknen, hade öfverallt väckt den största be-
störtning och sorg, och oafbrutet kommo från alla
håll förfrågningar angående den sjukes tillstånd.

Men doktor Trygg var reserverad, ville ännu in-
genting säga och hade under natten telefonerat tili
sin unge kollega i grannsocknen i och för konsul-
tation.

Det var en dyster dag i prästgården. Sorgen öf-
ver det som inträffat hvilade tungt öfver hela huset,
tillika med den orofyllda tystnad, som närheten af
en svårt sjuk ovillkorligen framkallar. Doktorn hade
satt sin gamla hjälpreda jungfru Antonetta i sjuk-
rummet, där prostinnan och hennes döttrar äfven
ständigt voro redo att bispringa med allt, som ford-
rades vid sjukvården. Men när sköterskan förfriskade
sig med mat och dryck, var det alltid Anna, som
intog hennes plats vid bädden. Ack, det fanns ju
ingen plats i världen, där hon hellre velat befinna
sig just nu, och det ehuru patienten för det mesta
låg i dvala, så att hän ej hade medvetande af hvar
hän befann sig eller hvilka som omgåfvo honom.
Frampå dagen, då den yngre läkaren anländt och
rådplägningen ägt rum, blef resultatet däraf, att den
unge prästens tillstånd var ytterst betänkligt. Man
måste genast telegrafera tili hans anförvanter, ty
krafterna voro på ett oroande sätt nedsatta.

Anna lyssnade med underbar behärskning tili
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denna dom, men sedän vände hon sig tili sin gamle
vän doktor Trygg och frågade hastigt: Kommer
farbror ihåg den där historien om Martin Storgård,
som höll på att dö af blodförlust ja, farbror bar
ju själf taiat om den det var ju på Åland. Pa-
tientens syster erbjöd sig att låta tappa sitt friska
blod in i hans ådror.

Doktorn nickade. Vi talade just härom, min kol-
lega och jag, det finnes ju fall, då sådan hjälp ledt
tili ett lyckligt resultat.

Jag röstar ej därför sade den andre läka-
ren. Sådana försök anses ju för blott experiment,
och hvar skulle man för resten få tag uti ett lämp-
ligt subjekt?

Försök med mig! Anna lyfte raskt sitt huf-
vud. Jag är absolut sund och äfven stark, hvilket
doktor Trygg kan intyga.

Hvad skulle far och mor säga därom und-
rade denne med ett svagt leende.

De skulle alltid gilla, att deras dotter fyllde
sin plikt mot en lidande nasta. Den unga flickan
lade sin hand på hans arm. Minns farbror, hur
ofta vi taiat just i denna fråga?

Ja väl, men detta behandlingssätt har icke på
åratal blifvit användt.

Nej hans kollega nickade instämmande.
Men om det gällde att rädda ett ungt verksamt

lif, som kunde blifva mänskligheten tili välsignelse?
Tja, min fröken, en läkare måste i alla fall

känna sitt ansvar.
Det blixtrade tili i Annas Mara ögon.
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Det förstår jag nog, men jag känner också
min gamla vän farbror Trygg. Hon tog hans
hand och såg fast på honom. Säg farbror, stär
patienten vid dödens port? Går hän därin i natt?

Lif och död stå i Guds hand, barn svarade hän
enkelt. Men efter hvad människoblick kan se, hän-
ger denne unge mans lif i denna stund på en skör tråd.

Då skola vi inte tveka. Hän måste lefva!
Det blef ett ögonblicks ljudiös tystnad i rummet.

Må det då i Guds namn ske sade doktor
Trygg hviskande och tryckte hårdt Annas hand.

Efter en kort öfverläggning mellan de båda läkarne,
skred man skyndsamt tili verket. Från den stund
Annas öfverraskande förslag blifvit framställdt, kände
hon inom sig en alldeles viss öfvertygelse ora att
denna handling skulle rädda patienten och hon så-
lunda få bjuda sitt lif som lösen för den hon älskade.

Det hade alltid hos Anna funnits någonting af
hjältinna, men aldrig hade hon förefallit så upphöjdt
lugn som i det ögonblick, då hon blottade sin fasta
hvita arm för doktorns pinzett.

Spänningen var stor hos alla de närvarande, och
det föreföll dem nästan som om tiden några korta
sekunder stannat i sitt lopp. Endast Anna bibehöll
hela tiden sitt lugn ja, hon erfor en obeskriflig
känsla af lättnad och befrielse och tyckte, att hon
sväfvade i någon underbar rymd, där man andades
luft från öfverjordiska höjder.

Den oro doktor Trygg tydligen känt för henne
var fullkomligt öfverflödig. Hon hade aldrig före-
fallit mer blomstrande och kraftig.
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Inom kort blef det äfven klart för båda läkarne,
att patientens lif var räddadt.

Hän var dock fortfarande mycket matt och ford-
rade den omsorgsfullaste vård, hvilken äfven i rikt
mått ägnades honom. Anna fick väl ej tillåtelse att
vaka hos honom, men det var hennes hand, som
gaf honom hans medicin, och då hän under dagen
slumrade, satt hon ofta vid hufvudgärden för att
gamla Antonetta lugnare skulle kunna taga sig en
blund i gungstolen vid fönstret.

Hon tyckte om att sitta allena hos honom, att
gifva akt på de lugna andetagen och se, huru hans
bleka kinder så småningom återfingo en smula färg.
Huru rena och fina voro ej pannans linjer, ögon-
locken så vackert hvälfda och det mörka håret så
tätt och glänsande. Nu hade allt detta under sjuk-
domtidens stilla timmar blifvit henne så välbekant,
hon hade riktigt studerat sig in i hvarje drag af det
kära anletet. Så satt hon ock en förmiddag i det
tysta sjukrummet. Snön föll ljudiöst där ute, denna
länge väntade och efterlängtade snö, och i gungstolen
nickade den gamla sköterskan, trött efter nattens vaka.

Äfven patienten sof, men oroligt. Hän kastade
hufvudet fram och åter och mumlade stundom några
otydliga ord. Doktorn hade i dag för första gån-
gen tillåtit några korta besök af deltagande vänner,
som dagligen och stundligen infunno sig i präst-
gården, och man kunde se att främmande intryck
dröjt kvar hos den ännu försvagade sjuke.

Anna lade en kylande kompress på hans panna,
hvarefter hän tycktes blifva lugnare, men enstaka
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ord gledo fortfarande öfver hans läppar. Det föll
henne icke in att försöka foga dem samman, icke
förrän namnet Eva plötsligt fängslade hennes upp-
märksamhet.

Eva Eva mumlade hän fråga i
morgon älskade

En plötslig bäfvan öfverföll lyssnerskan vid bäd-
den. Eva Eva inte Anna Anna! O Gud

icke ett ögonblick hade det hittills tallit henne
in, att någon annan ... att icke hon sedän hon
själf blifvit medveten ora sin kärlek, skulle mötas
af gensvar från hans sida och nu

Hon började samla sinä tankan Hur var det, hade
icke pastorn samma förmiddag olyckan skedde köm-
mit hem strålande glad och yttrat, att hän haft en
skön promenad, att hän råkat Eva. Då hade hon
icke fäst något afseende därvid, men nu föll det som
fjäll från hennes brännande ögon. Huru hade icke
pastorn, eljes så god och välvillig, förargat sig
öfver patron Mikkelsons uppvaktning hos Eva, och
huru ofta hade det ej under hösten inträffat, att
Helmi eller Lotti omnämnt, „att pastorn värit uppe
hos Tryggs". Då hade hon icke tänkt därpå, men
nu fick ju allt ett annat utseende. Också det att
Eva insjuknat strax efter olyckshändelsen med pa-
storn, och att doktor Trygg under samspråk med
prosten nämnt någonting om att „skona Eva“.

Så hade då lifvets tragik brutit in öfver henne!
Anna gömde ansiktet i händerna, och en tårlös snyft-
ning skakade hela hennes gestalt. Sedän reste hon
sig sakta och gick med höjd panna ut ur sjukrum-
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met. Nu var hennes korta kärlekssaga ändad, och
från denna stund gällde det blott att käckt möta
allas blickar och gömma smärtan djupt på bottnen
af det sargade hjärtat.

Några dagar syntes Anna blek om kinden, och
doktor Trygg ville undersöka hennes fysik, men då
Anna lugnt motsatte sig hans läkareråd och förkla-
rade, att hon ej kände sig sjuk, blott en smula trött
af Jättjan under ferien", måste hän låta sig noja.
Långt förrän pastor Kortman lämnat sängen, var
också terminsarbetet redan i full gång öfverallt.
Afskedet mellan Anna och honom var i alla fall
betydelsefullt. Med darrande läppar tackade hän
henne för den hjälp hon lämnat honom i yttersta
stunden. Näst Gud har jag ju er att tacka för mitt
lif sade hän. Det är en skuld, som jag aldrig
kan gälda.

Anna såg på honom med en egendomlig blick.
Gör Eva lycklig, sä har ni betalat skulden tili

en annan sade hon sakta.
Hän såg häpen på henne. Har har Eva

anförtrott er något stammade hän.
Nej, ni har själf förrådt er smålog Anna.

Det gjorde ni i sömnen, alldeles som i roma-
nerna. Inte underligt, ty hela er historia är ju en
smula romantisk.

Hän såg drömmande framför sig med den djupa
blicken, som också i detta ögonblick kom Annas
innersta hjärtefibrer att vibrera.

Det är ännu alltsammans som en dröm sade
hän lågt. Jag har ju inte återsett henne sedän
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sedän den stunden då allt blef klart oss emellan.
Men om mig förunnas den sällheten att få lefva

för Eva, skall jag uppbjuda alla minä krafter att
uppfylla den önskan ni uttalat, ni mitt lifs rädda-
rinna, öfver hvilken jag nedkallar Guds rikaste väl-
signelse.

Anna tryckte stura Hans matta hand. Det var
som om någonting brustit i denna stund, och ofri-
villigt tänkte hon på orden i den visa Eva brukat
sjunga med så mycken känsla; „Det var der ingen
som vidste."

Nyheten om pastor Kortmans och Eva Tryggs för-
lofning kom som en fullkomlig öfverraskning
för alla utom för prosten, som af sin gamle vän
doktorn fått förtroendet därom under pastorns sjuk-
dom.

Lotti skref helt bestört tili Anna: Nyheten
slog ned som blixten, må du tro, åtminstone hade
jag inte en aning därom. Nej, minä gissningar
drogo åt helt annat håll, som du vet, men hvad
säger du därom?

Annas svar lydde: Jag önskar de unga tu allt
godt, men vill hviska dig i orat, att jag redan förut
hade kännedom om förlofningen på sätt och vis
genom pastorn själf. Måtte Eva i allo fylla en så-
dan mans som Kortmans fordringar på den kvinna,
som skall dela hans lif. En täck flicka är hon, men
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Kortman har en djup karaktär. Dock, männens
vai faller väl oftast annorlunda, än man kunnat för-
moda.

Detta bref gaf Lotti ett och annat tänka på, och
hennes varma känsla för vännen lät henne äfven
ana, hvad ingen annan visste angående Annas
väl bevarade hemlighet, likasom hon tyckte sig
förstå, att hon nu gärna var frånvarande från
hemmet och tacksam för sitt trägna arbete som
lärarinna.

Förlofningen eklaterades på en läseförening, sam-
lad hos Sternbergs. Hjärtliga voro de lyckönsknin-
gar den unga, ännu något bleka adjunkten och
hans täcka fästmö fick mottaga. Äfven pastor Kort-
mans mor och syster närvoro vid tillfället. Den
gamla frun hade blifvit så angripen af underrättel-
sen om den olyckshändelse hennes son värit utsatt
för, att hon ej kunnat skynda tili honom såsom hen-
nes oroliga hjärta manat. Men sedän hän blifvit
återställd, hade hon med sin dotter följt prostens
vänliga uppmaning att besöka den tillfrisknande,
och nyheten om sonens förlofning med den älskliga
Eva ökade återseendets glädje.

Sammankomsten artade sig denna gång tili en
verklig fest; böcker och arbete blefvo lagda å sido,
och en glädtig stämning låg utbredd öfver den lilla
kretsen. Skämt och glam Ijödo från alla håll. Pa-
storn beskylldes för att under hösten betänkligt
undandragit sig sällskapslifvets kraf för att uteslu-
tande snedda åt en viss hvit villa, „Fridhem“
kallad. Lisas julfest, med troll och älfvor karike-
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rades smått, och Helmi bryddes för sitt visade in-
tresse för uppfödandet af patron Mikkelsons Ayrs-
hire kalfvar.

Midt under samspråket steg patronen själf in, glad
och fryntlig.

„När man talar om trollet står gullet i farstun
hviskade Lisa tili Lotti.

Hän hade sett ljusen lysa så inbjudande från
prästgårdsfönstren, att det lockat honom att stiga in,
hä hä hä

Prosten och prostinnan välkomnade honom på
sitt vanliga gästfria sätt och Eva som blifvit helt
beklämd vid hans åsyn, i tanke på hvad den heder-
lige patronen skulle säga om hennes förlofning med
en annan, kände sig snart lugnad af hans mer väl-
menta än elegant framförda lyckönskan och det
ståtliga förslaget att få blifva första marskalk på
bröllopet.

Prostinnan som ansåg, att äktenskapet i grund
och botten var kvinnans enda egentliga bestämmelse,
tryckte flere gånger lilla Eva tili sitt bröst och
lofvade henne en bordduk och tolf servietter i brud-
gåfva. Om jag blott värit brudens mor i dag,
suckade hon i smyg.

Å, lilla tant, lugna sig hviskade Lotti i
hennes öra. Se, huru förtjust Mikkelson betraktar
Helmi där borta. Tant får nog snart ställa tili bröl-
lop i prästgården.

Nå, Gud signe dig, Lotti måtte du vara
sannspådd sade den goda guraman ur djupet af
sitt hjärta.



Alla voro således belåtna. Endast Lotti tänkte
med vemod på den frånvarande vännen, då hon
såg de ungas lycka.

Stackars min Anna hviskade hon. Nu
skulle Lisa sagt: „Björken blef hätnnad".
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UR GAMLA PAPPER.

Det är med ett visst intresse man genomögnar
gamla gulnade anteckningar och bref skrifna af länge-
sedan multnade händer och förtäljande tilldragelser
från hänsvunna dagar. Mången gång äro dessa
kanske nog så obetydliga, kanske blott detalje-
rade beskrifningar, hvilka haft värde för ögon-
blicket, eller uppgifter i bref, dyrbara för adres-
saten, som exempelvis under krigstid i hem-
met oroligt bidat underrättelser från anförvandter
vid hären. De bära dock, trots sin obetydhghet i
öfrigt, tili oss en fläkt från det förgångna. De en-
kelt, ja ofta naivt förtäljda dragen ur de skrifvandes
lif för dagen gifva kanske just genom sin ursprung-
lighet en än mer lefvande och förtrolig prägel af
dessa personers hvardagsförhållanden.

Då Sverige och Finland den tiden voro förenade,
återfinner man i sådana gamla papper namnen på
städer och orter i hvartdera landet, dels såsom fö-
delse- eller boningsort, dels såsom den plats, där
brefskrifvaren innehaft sin tjänstebefattning, och man
har svårt att särskilja, när familjer eller enskilda öf-
verflyttat tili eller från det ena eller andra landet,
då årtal och data ofta icke äro preciserade.
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Man fär således genom antaganden och små kom-
binationer söka samla de spridda dragen tili en för
läsaren mera åskådlig bild. Biografier öfver icke
ryktbara personligheter äga ju hvarken värde eller
betydelse; det är blott i sin egenskap af kulturbil-
der dessa spridda drag ur lifvet under förfädrens da-
gar skänka ett visst intresse, och då må äfven namn
och data finna sin plats i texten.

På de vidfästa bladen i en så kallad Karl XIl:s
bibel läses: „År 1748 d. 20 december i Stockholm
klockan half tu om morgonen föddes vår älste son,
Vilhelm Gyllenskiepp, kallad efter sin farfader.
Faddrar voro: Commendeuren och Riddaren af Kongi.
Svärdsorden Välborne Herr Hans Ankarkrans, Ami-
ralitets Capitajnen och Riddaren af förn. orden Väl-
borne Herr Carl Friedrich Hauswolf, Assessorn i
Kongi. Maj. Svea Hofr. Herr Jean Flock, Cornetten
Välborne Herr Jean Anders Kuiilenstjerna, Välborna
fru Anna Christina Schönberg, Välborna fru Anna
Catarina Ehrenhielm, Välborna Fru Charlotta Appel-
bom och Välborna Fröken Johanna Maria Ehren-
hielm. Frånvarande budna faddrar: Viceamiralen
och Riddaren af Kongi. Majst. Sv. Or. Välborne
Herr Vilhelm Gyllenskiepp, Mag. Välborne Herr Carl
Gyllenskiepp, Välborna Fru Ottiliana Gyllenskiepp
och Välborna Fru Maria Kuulenstjerna."

Så begynner anteckningen, gjcrd af Ulrik Gyllen-
skiepp. kapten vid Lif. Drag. och Svärdsriddare,
gift med Ulrica Christina Ehrenhielm, af hvars fem-
ton barn sonen Vilhelm som nämndt, var den
äldste.
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Denne son började sin bana vid militären såsom
korpral vid samma regemente som fadern, men när
hän sedän blef löjtnant vid Kongi. Åbo läns batal-
jon är ej uppgifvet. Från denna tid tyckes hän
emellertid fått fast fot och hem i Finland.

Under sinä tjänsteår som ung officer gjorde hän
bekantskap med sin tillkommande, kanske i det
gamla Åbo, dit kringliggande orters ståndspersoner
då och då voro inresta tili bröllop och andra fest-
ligheter, dem bataljonsofficerarna säkert illustrerade
med sin närvaro.

Hän har själf tili de äldre anteckningarna bifogat:
„År 1777 d. 11 december stod vårt Bröllop på Tim-
böle gård i Sagosocken."

Bruden välborna fröken Ulrika Margaretha Siö-
stjerna var då 22 år gammal och brudgummen ej
fyllda 30.

Hvar de unga tili en början värit bosatta är ovisst,
men deras dotter Brigitta Ulrika föddes å Timböle
d. 11 september 1778, och tili anteckningen härom
äro äfvenledes bifogade både närvarande och från-
varande faddrars namn och titlar. Hon var och
förblef deras enda barn, och, som det synes, en stor
favorit hos sin „kiäre fader“.

Under tidigare delen af hennes uppväxtår var fa-
miljen bosatt å Träskvik egendom i Muurla kapell.
Husets ekonomiska förhållanden torde visserligen
icke värit lysande, men dock vittnade bohagsting och
pretiosa i hemmet om en viss komfort och förfining.

Så medförde fröken Siöstjerna såsom hemgift åt-
skilliga silfverpjeser, däribland en vacker grädd-

6
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snäcka med kulfötter, ljusstakar etc. Bland hen-
nes små tillhörigheter märktes en liten byrå med
vackra mässingsbeslag, en svampdosa af sachsiskt
porslin, ett turkossmycke, infattadt med pärlor m. m.
Äfven gaf hon sin „kiäre Wilhelm" dyrbara skjort-
knappar af emaljeradt guld i enligt den tidens sed
af bruden själf sydda brudgumsskjortan.

Af stil och stafsätt i brefven framgår, att hon fått
en jämförelsevis god uppfostran, och så var äfven
fallet med hennes make, hvars fädernehem tydligen
värit både fint och bildadt samt dessutom ytterst
aristokratiskt. Från detta hem, hvars tillgångar väl
i anseende tili barnens talrikhet icke voro Stora,
hade dock löjtnant Gyllenskiepp medfört ett och annat
tili eget bo, tili exempel resterna af en tydligen efter
familjens öfverhufvuds frånfälle delad servis med ät-
tens vapen inbrändt på tallrikar och soppterrin.

Gamle Gyllenskiepp hade nämligen under pom-
merska kriget, i hvilket hän deltog, råkat i fången-
skap och under sin fängelsetid i utlandet där låtit
ombesörja vapnets inbrännande på den vackra, blå
servisen, hvilken hän sedän vid sin frigifning med-
förde tili hemmet.

Man lefde ett för tidens förhållanden behagligt
och därtill lyckligt familjelif på Träskvik, men lilla
Ulla hade ej fyllt sitt tionde år, då lugnet afbröts
af krig och oroligheter. Hennes far kallades af sin
militära plikt bort från de sinä.

I ett bref, dateradt Hälsinge Malm d. 17 junii
1788, hoppas hän „att vårt krig skall om några
veckor vara allt."
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Emellertid klagar hän att dragonhästarna dö, fastän
att de hafva hete på ängarna och ber „min söta gumma"
spara på „dragonstoet“, ty sådana hästar komma
snart att blifva dyrbara. Vidare bannar hän henne
smått för breftröghet och ber henne snart låta ho-
nom veta „huru din hushållning går“. Brefvet slu-
tar sålunda: „Hälsa min lilla söta Ulla, Gud den
aldra högsta välsigne och bevare er bägge önskar
Den som i Döden städse är Min kiära hustrus samt
dotters Trogna man och kiära Fru.

Wilh. Gyllenskiepp."
Hans förhoppning angående krigets snara slut

slog emellertid fel, och sedän hän troligen under
vintern värit hemma, finner man honom följande år
åter i fält.

Denna gång har hän fört en ordentlig Dag-Jour-
nal ifrån „compagniets uppbråt d. 17 Junii 1789“
under hela lägertiden ända tili hemförlofningsdagen
d. 20 Oktober, då hän slutar med orden: „Erhöll
de bästa orden här i världen, nembl. att i mårgon
anträda hemmarchen."

Huru hjärtat hängde fast vid hem, hustru och
barn, därom vittna vältaligt de under fältlifvet skrifna
brefven. I ett af dem, nro 9 de äro nämligen
alla numrerade, vittnande om fru löjtnantskans ömma
omtänksamhet säger hän:

„Mit Gullhjärta, Gud den högsta välsigna dig
och Min lilla Ulla. Så länge lifvet vid synde Krop-
pen fasthänger och någonsin tillfälle gifves, blir det
en ren omöjlighet för mig att förgiäta tili att skrifva
dig tili och låta dig veta mitt varande tillstånd."
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Hän lyckönskar sig sedän att hafva fått vara frisk,
trots den diet de nödgats föra genom att mest
hvarje dag hålla sig enhvar blott tili sitt förråd i
trossvagnen. „Dock Gud väre ärad“ fortsätter
hän „att jag är väl fornerad med mat i min
vagn, som Jag bar att tacka dig före; Fältv. Cri-
stiansson begiärte permission första afton vi kommo
hit tili närmaste by, där ställde hän sig så in med
gummorna, at hän alla qvällar får 4 kannor miölk
varat iag har 1 Kanna. Således väl belåten och
har genom hushålning god filbunke och caffegrädda.

Vi ligga nu alldeles i en Stor Skog och hela
armen hafva vij gjort oss löfhydor i stället för täit,
var minut färdige att Slås med fienden och närä
honom på Va fierndels väg, men vij hoppas, at hän
undviker altid vår samlade Armee. Nu brådskar
Fändrich Lagermarck som nu reser tili Lovisa och
för detta med sig.“ Brefvet slutar med några ra-
der „min sota lilla Ulla“.
„ Gud låte detta träffa dig vid hälsan. Lål se,

att du är Söt och Skrifver mig tili och påminner
din Sota Mor at Skrifva, glöm eij att lägga in väl
gurkor och andra goda Saker åt mig tili vintern;
hälsa alla vänner och bekanta, Samt alle Dragone
hustrur. Säg däm at alla deras männer ännu Gudi-
lof vid hälsan. Rusthållarena kan du låta veta att
de förse Sig med andra Dragonehästar i tid, ty som
det nu ser ut och om vij framdeles fatigeras på
Sät som hit intils Skiet, så Kommer visserligen
intet var 6;te häst hem i höst. Cornet Mausners
häst rymde på gräsbete i Likala, Således får di



85

aldrig den mer igen. Gud välsigne och uppehålle
dig önskar

Din kiära och Hulda far
Wilh. Gyllenskiepp

I skogen Va fierndel ifrån Värälä i vårt eget land.“

Om man betänker, att brefvet är skrifvet tili en
tioårig flicka, måste medgifvas, att faderns tilltro tili
hennes uppfattning och omdöme vittnar om att hon
var en tidigt utvecklad ung dam. Men hårda tider
mognar unga sinnen, heter det ju.

Nästa bref, dateradt d. 29 Julij 1787, andas nå-
gon nedstämdhet, men säger hän sig dock hoppas
att „med aldra första Som mögeligt är, få berätta
dig en hei hop nyheter och låta dig veta, at jag
Kömmit tili Canans land ifrån dessa förbannade be-
svärligheter."

Vidare sänder hän „sitt gullhierta 15 Riks. tili
„dina behofver". „Törhända jag snart Kan Skicka
dig mer, håll emellertid tili godo detta lilla"
säger hän. Hän har ej annat för denna gång att
delge henne, „är nog Simpelt at jag Gudi väre
ärad är vid en god hälsa och önskar Gud
låte mig snart få höra Samma glädie tidningar
från Dig."

Ur Dag-Journalen får man del af små interiörer
från lägerlifvet i ali sin enformighet och ett och an-
nat om kriget med sinä skärmytslingar, förpostfäkt-
gar etc. därvid ingen ära var att skörda, men lifvet
dock mången gång var i fara för en förlupen kula.
Kung Gustaf var själf med, och nämnes ofta Hans
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Majest. vid marscherna fram och åter. Så säger hän
den 30 juni, att de togo Viala by från fienden och
vid förenembde, slog en muskötkula i Grefve Leu-
wenhaupts vänstra pistolhölster och krossande det;
„N. B. grefve Leuwenhaupt red Konungen tili höger,
Således icke långt ifrån dess höga lifs fara, det
oroar hela vår armee, att Konungen risquerar så
mycket med sig sielf.“

Man provianterade, exercerade och besökte kam-
rater i lägret.

D. 2 aug. heter det: »Passerade dagen i Sälskap
med Cousin Ehrenhielm och 4 officerare af Jönkö-
pings Regemente Som kommo och hälsade på oss,
middag och qväll åtts hallon fårstek Släpärter. I
går fick vij igen 6 Stn af våra förrymda hästar men
4 äro borta.“

En annan gång heter det åter: „Föreföll ingen-
ting särdeles utom at iag trakterade min g:la mage
för andra gången med 1 Stop hallon. Åt hallon så
att jag fruktar före sielf blifva ett Stort hallon.

D. 10 afreste Major Taube hem och gaf mej en
skinka, 2 gåshalfvor 1 medvurst 2U ankare bränvin
1 Kappa hafregryn, ungefärligen 1 skålp. Skiöna
skårpor för öfrigt passerade ingenting.

D. 12 reste Kungl. Majest. om mårgonen tili
Högfors.

D. 19 Kl. 6 om mårgonen reste iag tili Lovisa
som är 8 mil härifrån i Sälskap med Lieutnant
Printsenskiöld för att bese denna stad, som ock landet.

D. 20 Kl:n 5 om mårgonen reste vij ifrån Lovisa
ock kommo om natten hem.
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D. 21 klm 1 om natten ankom ordres at hela
detta Detachement Skulle genast med Pik Pake
marchera tili Wärälä för att sekoundera armeen.
Jag har i alla minä dar eij värit så tröt och fatige-
rad som nu af min förut beskrefne resa och hade
således ingen lust at slås. Detta måtte fienden ve-
tat, efter hän var så peskedlig och eij kom utan
klm Va 6 om mårgon fingo vi order at gå tilbaka
och intä våra gambla stadsioner. Jag gaf caffe åt
und. Offc. och 1 sup åt var Dragon.

D. 24 hade jag budit Capitajn Lomberg och Grön-
hagen tili middag, men Grönhagen hade förhinder.
Til mat hade Jag en skiön bringa med rofvor in-
lagd åhl och lax, Filbunka 2me stekta Kycklingar och
pankaka. N. B. tjocked. Säg hustru huru är jag icke
mer än god som refererar sådant här laperi för dig?

D. 26 begraf iag min g;la Björklund med fölliande
Seremonie: 24 af Jönköpings Reg:te Skiöto i 2me
Omgångar, 12 Drag. bor, jag med bägge Offic. af
Jönköpings Reg;te som ligger här på postering.
Prästen, alla minä andra Officerare och 24 Drag.
följde i prosessien. Två Trumb.sl. och en Pipare
höllo sorgmusique under fram och åter marchen.
I Kors sats på grafven som är utvid landsvägeu
varpå iag med Stora Bokstäfver skref den dödes
namn, Comp. ålder och tiensteår, mera var här eij
att giöra.

D. 5 Sept. Klm 6 e. m. Kom Major Armfelt med
Sin Grefvinna, Ö. Lieutn. Friesendorff och Capt.
Lode som är Adjutant hos General Meijerfelt til
oss, dem trakterade vi med en skiön Punsch.
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D. 6 ankom underrättelse ifrån Anneen at vår
förlust vid Retretten från Högfors värit ganska
obetijdelig utom det at Kungl. Majt. mist en hop
af sit Pagage och hela sin Silfver Service Som
Grefve Stenbock värderar tili ungef. vist 10,000
Riksd. Servicen bestod af: 150 bägare 24 fat, asiet-
ter 8 st. 6 Stora Skålar, 24 Dussin Taldrickar 12
Såsskålar, 14 Sait Kar, sex Såcker dosor, 12 dussin
Knifvar gaflar Skedar 6 dussin Thee Skiedar, 3 Thee
Kannor 3 Miölke Kannor 1 thee Kök 230 lods vikt,
2 dussin Stora lius Stakar 1 Va dito små, 1 dussin
förläggar Skedar, 4 Såpp Slefvar. Denna Service
Eskorterade Hallico Comp. vid Retreten ifrån Likala
tili Anjala d. 21 Julii då iag visst trodde bli ett
Krigs Offer tillika vilket visst skiet om vij dröjt 1
timme längre.

Nu vid Högfors blef Cap. vid Närke och Wärml.
Reg:te samt Stabsadjutant hos Kungl. Maj:st. Baron
Leijonhielm af en canonkula mit af Skuten och
Capt. vid Västgiöta Dahls Reg;te halfva hufvudet
afskutet så hufvud skålen i farten gaf hans Öfverste
Lieutnant en Stöt i sidan.

D. 15 Vår öfverste ankom i Söndags ifrån Kungl.
Maj;st. i Lovisa och har skrutit mijcket af huru
Kungl. Majst. värit honom och Reghmtet mijket
nådig och befalt honom endast ge namn på de älsta
lieutnanter och cornetter. Men som detta Gudi lof
eij är första g:n Som Öfversten hopsmit en lögn,
pratar Stort som f-n vid Konungens frånvaro, men
darrar som asplöf vid hans närvaro, Så hän har
förbannade svårt för at inbilla mig och minä tän-
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kande Cammerader att hän uträttat det minsta tili
Regdets törmän. Skall i mårgon med min Örnstedt
förtro honom så hän ånyo får tillfälle att gråta öf-
ver oss.

Detta skall du eij visa någon, törhända det nu
ändå är sannt."

Och sannt var det, ty den 17 skrifver hän:
„Var iag tili lägret och öfverhopades snart sagdt

af hela armeen med många glädie betijgelser öfver
min befordran (tili kapten). Min Öfverste tyckte
att hän var Karl Som uträttat sådana storverk. Men
iag och Örnstedt sedän vij tackat honom ganska
simpelt, sade iag att Lif. Drag. Regirmte minst hade
at fordra en dylik Promotion innan de Kommo i
jämförelse med andra Regirmten.

D. 21 betalte för Capitajns fullmakter 16 Riksd.“
Så långt Journalen.

Medan mannen låg i fält, styrde och ställde fru
Margaretha hemma på Träskvik och hade bråk och
besvärligheter af torpararrenden, samt bekymmer af
mångahanda slag i dessa oroliga och penningfat-
tiga tider.

I brefvet n:o 12 skrifver Gyllenskiepp tili henne:
„Tack sötaste vän för underrättelsen om vår lilla
hushållning, Gud väre lof att du ändå hielper dig
ehuru du Stackare har nog bekymmer att giöra. I
dag emot qväln fick jag underrättelse att Major
Taube igen värit så lyckelig och Får resa hem, lyk-
kelig hän som född under Lyckans planet, annat
med oss arma dieuflar födde at utstå alla besvärlig-
heter i verlden.
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lag vill ej förmoda annat än att du innan detta
framkommer, redan fåt 2:ne minä bref härifrån Po-
steringen skrefne. lag vet ej varmed iag skall up-
fylla papperet, iag bar aldrig Saker af värde at låta
dig veta, utan endast simpla Saker Som är att iag
ändå Gudi väre ärad är vid en utvald god hälsa, jemte
alla i Comp. utom at 3—4 Drag. blifvit ansatte af
början tili rödsot, men flere bar iag redan Kurerat
så den eij fått öfverhanden.

Bönder och kiäringar här i bijn dö som miigg i
den Samme, men de behöfde och det, ty de äro ett
infamt bijke. Däri Siälf du vet vad mit förråd i
linnekläder och ungef. hälften af det iag äger lät
iag en Kiäring tvätta då iag kom hit, för det tog 12
hau d. och för det hon Stekte mig en bit Får Köt,
tog hon en plåt äro de icke artiga? Wij skulle
må här oändeligen väl om vij hade någon menni-
skia som kunde laga en bit mat, men nu är det för
uselt. Huru Skall Kijklingar stekas?

lag eger 5 St:n och Skulle i dag Stekt dem tili
middagen, men kunde förbanna mei icke, utan de
få lefva och trakteras med korn.

Dessa 3;nc föregående sidor skref iag innan iag
började eta qvällsvard och under det iag med lieut-
nant Prinzenskiöld som bäst åt Mallon och Grädde
eller rättare i det samma iag slutade denna Kungl.
rätt ankom prost. Dragon frän armeen med dit kiära
bref af d. 28. Såsom utskickad desert på Måltiden
samt Glädie för mitt hjerta.

Nu är Kl:n half 12 och Kl:n 4 i mårgon bittida
tänker jag resa tili Tauben för att få detta med ho-
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nom innan hän reser. Hälsa alla vänner och be-
kanta. Säg Dragone hustrurna attl alla mår bra.
Gud välsigne och bevare Dig.

Kiättis den 9 Aug. 1789.“
Annu rätt många veckor efter nedskrifvandet af

dessa rader fortfor vistelsen i lägret, tills ändtligen
uppbrottsorder kom d. 21 Oktober.

Från denna tid torde Kapien Gyllenskiepp, bosatt
å sin egendom, ägnat sig åt skötseln däraf. När
hän sedän försålt Träskvik är ovisst, men i början
af 1800 talet var hän redan bosatt på Mondola gård
i Finby kapell under Bjärnå socken och här stod
äfven dotterns bröllop, enligt hvad anteckningar
gifva vid handen.

„År 1805 d. 31 Januari Blef i den Högsta
Gudens Namn, vår kiära dotter Brigitta Ulrica Gyl-
lenskiepp vigd med Capitajnen och Riddaren vid
Kungl. Åbo Läns Rusthåls Bataillon Wälborne Carl
Joachin Fock. Wigseln skiedde kl. 7 om aftonen
på Måndåla gård i Bierno socken. “

Såsom innehafvare af Germundsvedja boställe i
grannsocknen var kaptenen, sedermera major Fock,
en jämförelsevis närä granne tili Gyllenskiepps, hvar-
för de ungas bekantskap är lätt förklarlig då hem-
met på Mondola säkert var gästfritt och tillfälle tili
umgängslif exempelvis hos den glada familjen
von Torcken på Hirflax icke saknades. I forna
tider betydde ju ej heller afstånd och väglängd så
mycket, och tid var icke pengar, så man kunde
besöka äfven aflägset boende fränder och vänner.
Då skulle man nästan ansett som ett brott raot vän-
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skapens lag att utebli från en familjefest såsom
bröllop, barndop eller begrafning. Ock trots svåra
kommunikationer med ändlösa skjutshåll kunde man
i yrväder under sträng köld eller i brännande sol-
hetta få se hela familjer kuska omkring i kursläde
eller „bredsläde“ om vintern eller i „himlavagn“
och „kurirkärra“ sommartid, medan man nu, oak-
tadt järnvägar och ångbåtar, rundresebiljer och pris-
rabbatering i nio fall af tio betackar sig för en
bröllopsbjudning på en half dags resas afstånd.
Andra tider, andra seder!

De gamla kära släktskapsbanden brista allt hvad
de hinna. „Småkusiner“ och „bryllingar“ äro ante-
diluvianska benämningar, värda att förlöjligas, och
vänskap från far tili son i generationer en bort-
glömd saga.

Kapten Gyllenskiepp, senare befordrad tili major,
afled 1807. Det är fru Margaretha som med Stora,
tydliga bokstäfver nedskifvit:

„År 1807 d. 4 Junii kl. 5 om mårgonen af-
somnade min i tiden älskade Maka Majoren och
Riddaren Wälborne Herr Wilhelm Gyllenskiepp mig
och min ända dotter tili hjertelig sorg och afsaknad
och Begrofs vid Finby Kapel af Bierno Socken efter
att ha uppnådt en ålder af 58 år och 5 månader.“

Hän bortgick sålunda ännu i sin mannaålders da-
gar, i många år öfverlefd af sin ungdoms trogna
följeslagarinna.
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„År 1805 d. 31 Januari blef i den Högsta Gudens
Namn vår kiära Dotter Brigitta Ulrika Gyllenskiepp
vigd med Capitajnen och Riddaren vid Kungl. Åbo
Läns Rusthåls Bataillon Wälborne Carl Joachim
Fock."

Så skref ju brudens fader om denna säkert glada
tilldragelse inom familjen. Två år senare inträffade
hans frånfälle, men hän hade dock glädjen att se
de nygiftas lycka i eget hem samt tvenne små bar-
nabarn.

Den äldste, Thor Adrian Germund Fock, föddes
1806, den andre, Carl Ulrik Gideon, följande år. In-
genderas lifstid blef lång; den yngre dog blott tio
dagar gammal, Thor Adrian åter öfverlefde endast
några månader sin morfader. Båda de små brö-
derna begrofvos på Kimito kyrkogård.

Efter dem i syskonringen kommo, Carl Ulrik,
August Fredrik, Emilia Fredrika Wilhelmina, Knut
Oskar och den yngste i raden, älsklingssonen och
brodern Georg Napoleon f. 1819.

Majorskan Ulrika Fock Ulla kallad var en
praktiskt uppfostrad, driftig och kunnig matmoder.
Såsom född adelsdam med gamla anor både på fars
och mors sida medan äfven major Focks släkt
var rik på adliga namn, var och förblef fru Ulla
under alla förhållanden en aristokrat af renaste
vatten.

Den tidens officerslöner voro ingalunda Stora, och
krigsoroligheterna, som nästan beständigt förekommo,
gjorde de mindre bemedlades ställning ofta nog
ganska betryckt. Det hem i hvilket Ulla Gyllen-
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skiepp vuxit upp, hade ej värit rikt, men i trängre
förhållanden sattes hon dock efter sitt giftermål.

Särskildt bekymmersamma voro åren 1808—1809,
då major Fock hela tiden deltog i kriget, hvarvid
hustrun, omgifven af späda barn, hade såsom
hennes mor före henne, hushåll och jordbruk att
sköta om efter bästa förmåga. Det rådde mellan
makarna det varmaste förhållande. He-r Carl Joa-
chim var en god make och far och hjärtligt tillgifven
de sinä.

Hän hade i sin första ungdom ingått äktenskap
med en friherrinna Lybecker, som afled 1796, och
var sålunda vid sitt senare gifte redan en stadgad
man. Äfven från honom lämna gulnade bref håg-
komster om ofredsåren. Ett af dem slutar vemodigt:
„Farväl sötaste vän, kanske för evigt, glöm ej den,
som i döden är dig på det högsta tillgifven.“

Hän kom dock med hälsan åter och makarna
lefde femton år tillsammans, innan major Fock slöt
sinä dagar. Älste sonen var då blott 12 år gam-
mal, den yngste endast 1 år.

Det gällde nu för fru Ulla att med små resurser,
en liten pension och något fäderneärfdt kapital, slå
sig fram och uppfostra sinä söner. Dottern kom
naturligtvis härvid icke alls i betraktande.

Carl Ulrik slog såsom officersson in på den mi-
litära banan och kom tili Ryssland, där hän som
fänrik transporterades tili åtskilliga regementen.
Några år tjänstgjorde hän äfven vid lifgardets finska
skarpskyttebataljon, men kom så åter tillbaka tili
Ryssland, där hän gifte sig. Hän afled vid ännu ej
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fyllda femtio år. Hans efterlämnade änka en-
sam och barnlös ägnade sig efter hans från-
fälle åt sjukvård såsom barmhärtighetssyster i Se-
vastopol.

Carl Ulrik torde ej ofta uppehällit sig bland de
sinä, då hän så tidigt måste draga ut i världen för
att söka ett lefvebröd. Sedän bidrogo väl äfven
den långa vistelsen i grannlandet och giftermålet
med en ryssinna att fjärma honom från hemtrakten
och förhållandena där.

Äfven den andre af bröderna lämnade tidigt hem-
met och försökte sig på tjänstemannabanan, där hän
som tjugufyraårig nämndes „kronolänsman“. Också
hän gifte sig tidigt och afled ung.

Modern hade emellertid med sinä ringa medel
ordnat ett nytt hem för sig och de sinä. Valet
hade fallit på Tjuda rusthåll i Kimito socken, om-
kring en half mil från moderkyrkan.

Hit åtföljdes hon äfven af sin åldriga mor major-
skan Gyllenskiepp, som på detta ställe slutade ett
långt och ofta mödosamt lif.

Omkring sig hade fru Ulla nu de tre yngsta bar-
nen, dottern Emilia, kallad Mimmi, och sönerna
Knut och Georg.

De två sistnämnda ägnade sig när de vuxit upp
såsom far och äldste bror åt militäryrket, hvar-
igenom de vid ganska unga år förtjänade sitt uppe-
hälle, välbehöfligt för majorskan, som hade svårt
nog att få debet och kredit att gå ihop i sinä rä-

kenskaper.
Emellertid lefde den goda fru Ulla, enligt sitt



96

lynne, ett gladt umgängeslif med sinä grannar och
sockenbor. Gästfriheten var medärfd hos familjen,
och ett gladt hurnör jämte stor sällskapsvana hos
både mor och dotter gjorde dem tili välkomna gäster
öfverallt. Särdeles gällde detta de förnämsta husen i
socknen orten ägde på den tiden många, exem-
pelvis baron Armfelts på Stor Vik friherrinnan
f. Taube, öfverste Jägerskiöld med fru f. Taube å
Sjölax gärd, brukspatron af Petersens på Dalsbruk
m. fl., för att ej glömma prostgården, där den jo-
vialiske doktor Hirn och hans älskvärda maka f.
von Hellens höllo ett gästfritt hus och öppen taffel
hvarje söndag för halfva socknens ståndspersoner.

Majorskan Fock hade sin lilla „air“ i medvetan-
det att vara „cousine“ med otaliga både väl- och
högvälborna, men hon umgicks gärna äfven i enk-
lare kretsar och tog oändligt väl emot besökande.

Hemmet på Tjuda var i många afseenden origi-
nelli tili och med i dessa enkla tider, då behofven
voro vida färre än nu. Men förhållandet var, att de
ekonomiska resurserna aldrig gingo rätt ihop med
den lilla stat man för namnets skull ansåg sig böra
uppehålla och därtill kom såsom bihang tili en säll-
spord duglighet och kunnighet i alla husliga värf
en viss „får gå“ regim, där man gärna såg genom
fingrarna med hvad ordning och regelbundna vanor
angick.

Midt bland spillrorna af majorskans arfvegods
rentaf dyrbara möbel och lyxföremål syntes de tarf-
ligaste mer eller mindre bristfälliga bohag af olika
slag, och själfva boningshusets inredning var tili
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följd af fattigdomen ytterst defekt. Enkla fönster,
otäta golf och tili följd däraf dragiga kalla rum voro
vanliga på den tiden. Men damerna i fatniljen voro
ej heller bortskämda, och tack väre deras goda humör
och Stora gästvänskap voro deras namnsdagsfester
alltidväl besökta, särskildt af den glada och danslystna
ungdomen, som städse var färdig att roa sig utan
att bry sig om vinterstormen, som yrde in på bara
axlar och tunna muslinsärmar eller reflektera öfver
olämpligheten af att såsom klädhängare för iskylda
ytterplagg begagna mortnor Gyllenskiepps bädd i
farstukammaren, där gumman på ålderdomen stän-
digt låg tili sängs.

Oeldade förstugor och vindsuppgångar hörde för
resten tili tidens vanligaste företeelser i äfven välmående
familjers hus och hem, och de unga hade därför icke
så Stora fordringar på komfort som våra dagars bort-
klemade generation. Man var härdad mot lifvets
små obehag och roade sig trots allt förträffligt utan
några pretentioner.

Ja, när gårdens folk, glädjande sig som „kusken
åt smällen", för att få se herrskapet roa sig krupit
upp på vinden öfver balsalongen och, skiljande de
glesa takbräderna, för att få bättre öfverblick, lät
en och annan skinnbyxa eller lädersko dingla ofvan
de dansandes hufvuden, gycklade man blott därmed
som ett lustigt skämt. Allt sådant gick väl för sig
på Tjuda, där man i alla fall roade sig af hjärtans
grund, trots eller kanske just tili följd af dessa
små burleska intermezzon under kalasen.

Utan boklig kunskap och med bristfällig under-



98

byggnad äfven i fråga om de elementäraste begrepp,
skrefvo både mor och dotter en synnerligen skral
handstil och ortografin var därefter. Kvickhufvudena
på orten roade sig åt fru Ullas „äggegullor“ och
liknande i hennes kakrecept, tili hvilka alla hus-
mödrar i trakten i alla fall satte största förtroende,
men brefkoncepten voro trots stafningen väl hop-
satta och alltid läsvärda, ty damerna på Tjuda hade
vanligen socknens krönika för dagen på sinä fem
fingrar, och deras oftast oförargliga småskvaller fyllde
väl på den tiden den hunger man numera stillar
med dagens tidning och „veckans nyhetsblad“.
Gamla och unga funno lika stort nöje i deras skild-
ringar, börjande med ett „har ni hört“ eller „kan
herrskapet tänka“, som alltid spände upp lyssnande
öron omkring dem.

Fröken Fock var ej hvad man kunde kalla ett
ljushufvud, men hon hade ett ovanligt godt prak-
tiskt förstånd och en viss fyndighet i uppfattningen,
som gaf krydda åt hennes kallprat. Att majorskan
med dotter i burgna förhållanden skulle öfvat gäst-
frihet på mera storslaget sätt kan ej betviflas, nu
blef det stundom en viss divergens mellan vilja och
kunna, frambringande den från flydda tiders roman-
diktning välkända typen af fattigt adelsherrskap utan
förmåga att uppbära gamla anors glans.

Men de, som gjorde sig lustiga på majorskans
rygg, roade sig —■ tili den mänskliga naturens skam

i alla fall godt på hennes jultillställningar. Om
skämtet, som troligt var, mången gång fördes fram
tili kontrahenterna, voro dessa för godlynta att taga
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humör eller ställa tili räfst med gyckelmakarne.
Och trots de klena resurserna voro de dock alltid
med i svängen tack väre en utomordentlig „hittug-
het“, som folkspråket säger, en särskild förmåga
att behändigt reda sig ur svårigheter, som för de
andra skulle synts hardt när oöfvervinneliga.

Så lyckades tili exempel fröken Fock, oaktadt hu-
sets alltid knappa tillgångar, städse visa sig nätt, ja
tili och med väl klädd, tack väre sinä händiga fing-
rar, som kunde förfärdiga allt, från det gröfsta tili det
finaste på ett rentaf utmärkt sätt. Och gällde det ett
skämt, en namnsdagsutklädning eller ettmaskeradupp-
tåg var Mimmi Focks uppfinningsförmågaobegränsad,
äfven om materialet ej alltid fyllde ändamålets kraf.

När socknens ungdom för att fira en födelsedag
å Sjölax kömmit öfverens om att efter bästa förmåga
uppträda i djurskepelser, uppenbarade sig Tjuda-
fröken såsom gårdshund i en gammal vargskinnsfäll
med ett hoprulladt harskinn som svans. „Bättre
brödlös än rådlös“ kunde med fullt skäl värit famil-
jens valspråk.

Att arrangera små kaffebjudningar med bröd,
tili exempel majorskans berömda honungspepparka-
kor, hörde tili mors och dotters starkaste sidor.
Och att i „vargaväder“, yrsnö eller hällregn åka ut
och surprinera vänner och bekanta med ett ovän-
tadt besök var ock ett af fröken Focks påhitt. Aldrig
välkomnas man varmare än just i sådant ruskväder,
och säkert är, att då hon glad och fryntlig trädde in
med skälmen i blicken och en liten småslug min kring
munnen blef hon af alla hälsad varmt välkommen.
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Hon såg i sin första ungdom ej illa ut, var lång
och välväxt, något för fyllig, men med god håll-
ning. En hög, krökt näsa gaf en viss nobless åt
det ovala ansiktet. Med håret krusadt efter tidens
smak, på danserna tog hon sig rätt prydlig ut i
hembroderad nettelduk eller blåblommigt musiin.

Då de två yngsta bröderna Knut och Georg voro
hemma på permission hos mor och syster, stod
glädjen högt i tak, ty släktkärleken var starkt ut-
vecklad hos alla familjemedlemmarna, och de båda
unga männen förde alltid med sig en frisk fläkt
utifrån tili den stilla landsorten. Vänner och gran-
nar inbjödos att dela fröjden med de egna, och vid
mången improviserad „svängoma förde husets hem-
komna kavaljerer ortens unga damer i angläsens
eller svenska kadriljens invecklade turer vid tonerna
af en ostämd fiol, eller i brist på annat, i takt efter
en känd sångkunnigs „trallande“.

Där så ske kunde dansades man dock gärna
efter musik, utförd på klaver af någon bland ortens
musikaliska damer, bland andra fröken Sofie von
Hellens, en syster tili doktorinnan Hirn på präst-
gården, hvars säkra takt och lifliga melodier af de
unga högt skattades.

Kronikan bevarar af bröderna Fock, båda döda i
blomman af sin mannaålder, ett odeladt ljust och
vänligt minne.

På äldre dagar fann majorskan det mödosamt att
sköta jordbruk och en större ekonomi, särskildt då
tillgångarna fortfarande voro inskränta, hvarför hon
omsider beslöt sig för att sälja sitt Tjuda och
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flytta in i en liten villa på prästgårdens mark.
Deras pian var, att mor och dotter under vintrarna
skulle uppehålla sig i Åbo, där de hade släktin-
gar och vänner, och sålunda halva tillfälle tili ett
mera omväxlande lif.

Så skedde äfven och några år framåt tillbragte
de sålunda vintern i staden, medan de under som-
rarna bebodde den anspråkslösa lilla hyddan „Brin-
kall“, tätt invid allmänna landsvägen, i närheten af
den åldriga och vördnadsvärda Kimito kyrka.

Också här möttes som förr vänner och grannar
under det gästfria taket, där om någonsin ordsprå-
ket „sämjan ger rum“ hade sin tillämplighet. Huru
gärna vek ej enhvar i förbifarten in och pratade
bort en stund tned de fryntliga värdinnorna, bed-
jande om ett bakningsrecept eller om råd i andra
husliga göromål ur majorskans rika erfarenhet eller
för att lära ett riktigt grepp vid något konstigt bro-
deri, däri fröken Fock, liksom i öfriga finare hand-
arbeten, var mästarinna.

Också grannbarnen veko gärna in med något bro-
kigt papper i den knubbiga handen för att få det
förvandladt tili en konstmässig klippning, tack väre
majorskans sällsporda skicklighet med saxen.

Fortfarande syntes den tunga, starkt korpulenta
fru Ulla på kalas inom socknen, och däremellan
voro både hon och dottern för sin skicklighet i
mångahanda värf och Stora hjälpsamhet ofta anlitade
i brydsamma fall, såsom när det gällde att nysta
upp en tilltrasslad linneväf, sticka brudtäcken
denna tid ett högviktigt företag eller svepa ett
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„förnämt lik“ ur någon af de gamla familjerna på
orten, hvilket man hellre anförtrodde åt sinä kusiner
i fjärde, femte led, än i lejda händer.

Men väre sig det gällde bröllopsstass eller begraf-
ningsståt, alltid bevarade majorskan och hennes
dotter sitt goda lynne och sin språksamhet och allt
hvad de åtogo sig utfördes med prydlig uppfin-
ningsrikhet i anordningen.

Och detta jämna lynne, detta lugn i glädje som
sorg föranledde att särskildt dottern ofta blef inbju-
den såsom sällskap här och där hos släkt och vän-
ner, en inbjudning mången gång rätt välkommen
för den det gällde, äfven i pekuniärt hänseende.
Hennes godmodighet ställde lätt tili rätta små tvi-
ster inom de ungas krets i hemmet, medan hennes
språklåda mättade de äldres nyhetshunger, hvarför
hennes långvariga besök vanligen af alla i familjen
hälsades med nöje och tillfredsställelse. Själf hade
hon på äldre dagar mången liten anekdot att för-
tälja ur de intima familjekrönikorna, i hvilka hon
fått en inblick. Men dessa meddelanden gjordes

dock henne tili heder vanligen ganska diskret,
med undantag af några rent humoristiska naivt be-
skrifna drag ur minnesboken. Exempelvis historien
om trenne mindre eniga systrar, tvistande om sinä
nålpengar, en bundt pappersrublar, dem fröken
Mimmi midt i hetaste striden nappade för att med
dem helt lugnt papiljottera sitt hår tili natten, de
unga damerna tili hälsosam skräck.

Trött af ett arbetsamt lifs många besvärligheter,
hade gamla majorskan sett alla närmare anförvand-
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ter, make och fyra söner gå ur tiden, men ännu
skulle en graf öppnas för den näst yngste, Knut,
innan hennes egen bäddades, och hon, mätt af lef-
vande, slutade sinä dagar i Åbo vid fyllda sjuttio år.
Hennes stoft fördes dock tili hemorten att hvila på
den stiila kyrkogården i lummiga kronors skydd.

Vänsäll och godlynt samt därtill, som nämndt,
en stor barnavän samlade hon gärna på ålderdo-
men grannfamiljernas barn omkring sig, där hon
satt i länsstolen, med det slitna röda damastofvan-
tåget och förnöjde de undrande stnå med sinä sir-
liga klippningar också ett litet grönt blad i min-
neskransen kring den gamlas förbleknade bild.

Efter moderns död torde dottern reparerat och
något ombyggt det lilla Brinkall samt helt och hål-
let flyttat tili landet, där hon i sitt hemtrefliga „pi-
gero“ tillbragte några stiila år. En ständig strid
mot ekonomiska bekymmer, som ända från barn-
domen följt tienne, kanske ock känslan af ensamhet,
då hennes ende kvarlefvande broder vistades i Po-
len, förde henne på äldre dagar tili tanken på git-
termål, något som också gick i verkställighet, då
hon 1854 ingick äktenskap med en af dåtidens ri-
kaste Åbo-köpmän G. W. Bahne.

Bröllopet firades i Finby kapell å det natursköna
Tesver, brudgummens morgongåfva tili bruden, och
festen varade i tre dagar med storståtligt kalasande
i enlighet med brudgummens förmögenhetsförhål-
landen.

Några år fick ock Emelie Fock sola sig i guldets
glans, som kanske något bländat hennes ovana
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ögon, och erfara den aldrig förr smakade njutnin-
gen af rikedomens förmåner. Sedän vände sig
lyckans hjul, såsom ofta är fallet inom den värld,
där spekulation på vinst och förlust gäller såsom
norm. Och som skulle ödets norna en gång öfver
hennes vagga skrifvit de allvarsamma orden „allt
är förgängligt“ så blefvo hennes senare år en sann-
skyldig illustration tili dem.

Förluster och bekymmer af mångahanda slag, brist
och sjukdom kastade sin mer eller mindre fördyst-
rande skugga öfver den sista familjemedlemmens
väg yngsta brodern hade nämligen redan 1860
aflidit ogift i Rava.

Den forna gästfriheten förnekade sig dock ej och
bland kvarlefvor af det förgångna välståndet samla-
des ännu som förr den ringa återstoden af de gamla
vännerna från flydda glada tider, alltid lika’ vänligt
välkomnade och välment undfägnade med hvad
huset förmådde. I synnerhet hade ungdomen gärna
sitt tillhåll hos „tant Mimmioch som hennes åld-
rige make var mycket barnkär, rönte hvarje liten
parfvel eller tös hos det gamla paret ett varmt bemö-
tande aldrig lämnande dem utan att vara försedda
med hvad som kunde fägna ett barnahjärta, bröst-
socker, äpplen, då det var frukttid, eller de oförlik-
neligt rara honungskakorna.

Praktisk och verksam intill det sista och trots
fattigdom och bekymmer bevarande sitt sällskapliga
lynne, trifdes fru Mimmi gärna i umgänget med
sinä grannar, men med hvarje år som gick, var
det dock som skulle den gamla dröjt sig allt längre
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kvar i minnenas värld, där hon ur det förflutnas
rika förråd hämtade fram och för lyssnande unga för-
täljde drag efter drag ur tider, som flytt. Det var som
om ett kaleidoskåp framställt för blicken alla dessa
bilder, på hvilka typ efter typ af döda och bort-
glömda ånyo stodo upp i hågkomstens fjärrglas.
Ty de allra flesta af dem hon känt och samman-
träffat med i unga år voro nu länge sedän borta,
deras glädje och deras sorg hade begrafts med dem,
och hjärtefröjd och hjärteve tystnat för alltid.

Det är sällsamt att så lefva kvar i en värld af
skuggor och gärna följde hon, när stunden var inne,
kallelsen att lämna den, glad att få hvila ut efter
ett långt lifs kamp och strid och brokiga skiften.
Hon dog den 26 oktober 1886.

Men den som likt hon får behålla minnets
gåfva ofördunklad tili det sista, äger dock en skatt
af värde, icke ensamt för sig själf, utan ock för en
yngre generation, som ur denna rika kalla hämtar
mången skatt. Ty just dessa hågkomster hjälpa
oss att göra lefvande förgångna dagars lif med
dess vanor och plägseder, och färgade som de
blifva af den berättandes lifsåskådning och indivi-
dualitet, synas dessa drag än mer omväxlande och
intressanta.

Att lyssna tili vissnade läppars sägner från dagar
som svunnit, är som förnimmelsen af bäckens stilla
sorl, som tonar allt svagare och svagare, tills
det dör i glömskans dunkel. Hjärtat fylles af ve-
mod därvid, men likväl hvilar det en charm där-
öfver, någonting mer gladt och naivt än hvad vi
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firma i vårt nutida lif med ali dess omväxling, dess
rika möjligheter tili utveckling på oi ikä områden,
dess tusende upptäckter och kulturella förmåner, nå-
gonting ungt och förnöjsamt, som aldrig skall återspeg-
las på vår tids jäktande och tidigt åldrande anlete.

Det kännes hvilsamt att från striderna för dagen,
partikampen och den sociala kampen, att från allt
detta, som var främmande för dessa flydda tider
blicka tillbaka, och därför dröjer tanken gärna några
korta ögonblick bland dessa »skuggor från förflutna
dar“, hvilka snart skola vara försvunna lika tyst
som krusningen på den lilla bäckens halft för-
dolda yta.

Otaliga släkter och enskilda familjer hafva obe-
märkta sjunkit ned i glömskans haf. Ingen räknar
dem, ingen täljer deras krönika, och hur ljuf eller
bitter den en gång synts dem själfva, skulle den dock
knappt nog ägt intresse för eftervärlden.

Också den enkla saga, ur hvilken dessa bilder
hämtats, äger ingenting storslaget eller anmärk-
ningsvärdt. Man kan säga, att „af denna familj
lefver ej annan hågkomst än några förgätna graf-
stenar“, men dessa spridda drag ur dess historia
breda dock åtminstone för några flyktande ögon-
blick en fläkt af lif i dessa gestalter från en förgån-
gen generation och heratta om lifvet på deras tid i
små förhållanden, under krigsoro och i hvardagslag,
en tid, vidt skild från vår, men dock med i stort
sedt samma växlingar af ljus och skugga, sorg och
glädje, gemensamma för allt mänskligt intill dagar-
nas ände.
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En liten dikt af okänd författare, tillägnad fru ma-
jorskan Fock den 6:te nov. 1836 må tili sist bi-
fogas.

„Er vänskap och Ert ädla hierta
Förtjenar tack och pris af mig
Den Goda Engeln på Er Stig
Bevare Er för sorg och smärta!
Och Edra dagar väre säilä
Det är en önskan utaf Den
Som glömmer eij Wälsignelsen
Må Gud Er godhet vedergälla!

Ur minnesboken.
1832 Januari.

Den l:ta söndag. Om morgon for F—m tili Fyr-
kan. Kl. 11 kom hän hem utan att veta vad Erästen
hade predika. Xl. 2 åts det middag och var en
präktig middag med Win och Bålar, om afton Thee
calas.

3:dje kom befallningsman L. hit på sin uppvakt-
ning tili hans höghet Grefve von Torcken, kl. 5
kom Sauru frun med sin Herre, fröken och Gref-
vinnan Christin von Torcken.

6;te om morgon fors tili Tykö bröllopet. Det var
Malens å Carolina Bremers bröllop.
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7;de kom di alla hem trötta intet vidare för
denna dag.

16:de for Pappa ut och åkte med sin unga fåle
för första gången.

10:de Berndt och Wilhelm på dans tili Bond-Tykö.
27:de Hadde moster sin Lin-talko.
28:de Berndt och Wilhelm for på Bal tili Haria.
Februari
2:dra Dans på det Stora Wiurila hofvet.
4:de Ingenting.
Söndag s:te Instalering på Uskela Prästgården.
På ett annat ställe heter det: „Mamraas och Vivis

namnsdag fast di trakterte i går.“ Och vidare:
„den 15;de var det namnsdag men inga traktamen-
ter.“ Intill november 1832 kan man i ynglingens
naiva uppteckningar dag efter dag följa en familjs
upplefvelser för 80 år sedän och däraf sluta, att
i detta hem det glada sällskapslifvet omväxlande
med landtliga förströelser intog främsta platsen i
fatniljemedlemmarnas värld.

Man tog emot släkt och vänner, gjorde själf be-
sök, bevistade troget alla förekommande högtidlig-
heter såsom bröllop, begrafningar, baler och juldan-
ser med mera, hvaraf slutet blef, att den obegränsade
gästfriheten ändades med bekymmer och fattigdom.
Men något som aldrig brast inom familjen var den
varma släktkärleken, den enkla förnöjsamheten och
den Stora välviljan, som därför alltid skall bevara
deras minne i efterlefvandes hågkomst.

Familjen von Torcken hade en gång värit förmö-
gen, åtminstone efter forna tiders uppfattning.
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„Gamle löjtnanten" familjefadern hade under väl-
maktsdagarna spelat grandseigneurefterbästaförmåga.
Bland annat anfördes som exempel, att hän gärna
skröt öfver att hafva rest öfver Ålands haf om vin-
tern i landå, köpt i Stockholm.

På den Stora och präktiga gården Hirflax i
Bjärnå, där också dagboksskribenten påbegynt sinä
anteckningar, lefde familjen en längre tid och förde
som nämndt ett synnerligen gästfritt hus. De unga
fröknarna, sex tili antalet, svängde med fröjd om på
julkalasen och namnsdagsfesterna, och en gul siden-
klädning, som vid högtidliga tillfällen prydt unga
Christines smärta gestalt, var blefven traditionell i
angläsens sirliga turer.

Efter moderns död begynte det gå nedåt med
husets ekonomi. Det präktiga Hirflax utbyttes mot
det anspråkslösare Träskböle, och så undan för
undan, tills familjen omsider hamnade i den lilla
grå stugan i Kimito Engelsby. Stugan hade tre
låga fönster åt framsidan och en skranglig öfver-
byggd trappa med nötta, rankiga trappsteg.

Men här i detta tarfliga bo, under det låga taket
i de få och trånga rummen var det som skulle
släktkärleken slagit än kraftigare skott, och när äfven
fadern vandrat hädän, slöto sig de nio syskonen
hängifvet tili hvarandra.

Bröderna von T. hade egentligen icke hvad man
kallar „tur“ med sig i världen. Kanske låg felet
också i deras natur, godmodig och litet slapp som
den var.

Den äldsta brodern hade dock på den militära
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banan nått en utnämning, men begick af barnslig
fåfänga den oförsiktigheten att ståta med den färdiga
uniformen på en bal en dag i förtid och gick där-
med tjänsten förlustig.

Säkert ett bittert slag för en ung lefnadsglad offi-
cer. Men kanske träffades däraf än hårdare en systers
ömma hjärta, denna syster, som hvarje gång brodern
under sin ferie gästade hemmet, afstod sin egen säng
åt honom, i det hon själf nöjde sig med en bädd i
köket på en gatnmal kista för att vara redo att hvarje
morgon servera de läckra nygräddade rån, som älsk-
lingsbrodern helst förtärde tili sitt frukostkaffe. Ota-
liga sådana små drag af uppoffrande hängifvenhet
från systrarnas sida kunde omnämnas. Den andra
brodern var „jagtlöitnant“, som det den tiden hette,
på en tullbåt, och den yngste, Sten, dagboksförfat-
taren dog som landskanslist.

Såväl den äldste som den yngste afledo unga.
Denna dubbla förlust drabbade systrarna med en
tyngd, som blott med åren något lättades.

Trots de yttre förhållandenas tryck förblef det grå
huset i långa tider ett lyckligt hem, och de gamla
traditionerna från fordom sveko ej. Hos ingen
kunde man blifva hjärtligare välkomnad än här; gäst-
vänskapen riktigt strålade ur värdinnornas blida
ögon. Och socknens barn och ungdom från dessa
år hafva goda skäl att minnas tant „Kikkis“ dof-
tande kaffe och den gula brödkorgen, fylld af „go-
rån“ och pepparkakor. Uppfostrade enligt forna
tiders principer angående kvinnobildning, voro syst-
rarna von T. mångkunniga i allehanda handslöjd.
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Otaliga alnar drällväf och lärft växte fram under
„tant Vivis“ flitiga händer och själfförvärf, som bland
deras jämnbördiga den tiden ansågs snart sagdt
som en skam och idkades halft i smyg genom
någon mellanhand, hade af dem öfvats i många
år för att fylla behofven i det anspråkslösa hus-
hållet.

Deras tarfliga dräkt, vanligen både hemväfd och
hemmasydd, tog föda hänsyn tili modets fordringar,
men utmärkte sig städse för renlighet och ordning.
Flitiga, arbetsamma och fromma, samt nöjda med
sin lott i små och inskränkta förhållanden, utgjorde
de intill sena ålderdomen ett föredöme för det upp-
växande släktet omkring dem.

Då höstregnet piskade de skumma rutorna, rådde
flit och trefnad i det enkla hvardagsrummet, som
på en gång utgjorde systrarnas matsal, sofrum och
förmak. Lågt och mörkt var där och möbleringen
gammaldags och enkel. Utom bäddarna fanns där
en hög målad byrå med mässingsbeslag, en soffa
med rödrandiga bomullskuddar, några små litogra-
fier i glas och ram och två spegellampetter. Men
trefnaden bodde, som nämndt, i denna boning, och
medan den kära kaffetåren löste tungornas band,
sysslade flitiga fingrar med nål och tråd, spinnrock
och strumpstickor.

Goda grannar som de voro, stodo systrarnas
hjärtan alltid öppna för andras nöd. Också nedla-
des månget förtroende hos dem, och ingen gick
från deras dörr utan ett uppmuntrande ord, en med-
känslans tår, om ej deras små tillgångar för stun-
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den medgaf en pekuniär hjälp. De ägde heller in-
gen fiende, men en talrik vänkrets, som i dödens
och sjukdomens mörka stunder delade deras be-
kymmer. Så gingo åren och under deras lopp
glesnade syskonringen. Där blef tomma platser i
hemmet, och isynnerhet den veka och lättrörda
Kikki, som var som mor i syskonkretsen, kände
hvarje ny förlust som ett oläkligt sår i sitt känsliga
hjärta.

Två af systrarna hade värit gifta, men den en a
flyttade som änka åter tili de sinä och den andra
bosatte sig efter sin makes bortgång i deras ome-
delbara närhet. Äfven den enda öfverlefvande bro-
dern kvarblef på sin ålderdom hos systrarna, af
hvilka tili sist blott en, lam och blind i det fordom
så trefna, nu så öde, hemmet inväntade befriaren
döden.

Den grå stugan har nu förändrat gestalt, den är
delvis rifven och ombyggd. Där bo nya människor,
och hvarje spår af det som värit är utplånadt af den
rastlöst ilande tidens hand. Men aldrig möter blic-
ken den välbekanta platsen utan att mana fram bil-
derna ur det förflutna, af det enkla hemmet och
den gammaldags trohjärtade gästvänskap, som där
öfvades af de hjärtegoda, finkänsliga värdinnorna.

Deras lifsgärning var utan yttre anseende, de Stora
uppgifterna hade icke fallit på deras lott. Men
världen behöfver icke begåfningens och snillets
reformatoriska verk utan äfven den enskilda indi-
videns pliktuppfyllelse i det tysta. Människorna
gå bort och varda tili stoft, men deras gärningar följa
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dem efter och „det är något som aldrig dör, domen
öfver dödan man.“ Därför skall välsignelsen följa
de godas spår.

På den fridfulla kyrkogården invid Kimito vörd-
nadsvärda och åldriga gråstens tempel, skugga lum-
miga lönnar den plats, där familjen von Torcken
lunnit sin sista hvilostad. Bläddrande i dagbokens
gulnade blad, stå alla gestalterna lefvande fram, i
sorg som glädje, i arbete och hvila delande allt
med hvarandra och med hjärta och hand öppna för
nästan.

Men på den enkla granitvården läser betraktaren
blott namn efter namn:

Löjtnanten von Torcken jemte barnen
Berndt
Charlotta
Vivi
Wilhelm
Christine
Erika
Sten
Marie.

Frid öfver de fridsammas minne.

8
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EN LYCKODROM.

I.

Kommerserådet Hallden hade ett komfortabelt
hem och en solid förmögenhet, och Paul var ende
sonen.

Hvilka förhoppningar hade icke värit fästade vid
hans födelse! Makarna hade värit gifta sex år, och
hvar för sig hade de trådt efter sällheten att få äga
ett barn att lefva för. Och så kom ändtligen den
sena lyckan med sinä Stora förväntningar, sinä rika
framtidsmöjligheter.

Modern var ytterst svag, då barnet föddes, ja, så
svag, att lifvet stod på spel. Därför hade hon ej
heller på länge uppfattning af huru dämpad den
glädje var, som den Stora händelsen medfört. Hon
varsnade ej sin makes dystra blickar eller släkt och
vänners beklagande axelryckningar. Då hon åter
blef medveten om lifvet, var hon fullt belåten med
att hvarje dag för några ögonblick endast få se
skymten af ett litet bylte, inhöljdt i linne och flanell.

Den oro kommerserådet hyste för sin hustrus frå-
gor angående barnet var synbar för andra, men ej
för hennes matta blick. Och fäste hon sig flyktigt
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därvid, så visste hon ju blott alltför väl, huru be-
kymrad hän länge fått vara för hennes skull.

Det var först många veckor senare den fruktade
timmen slog, den timme kommerserådet så ängsligt
bidat, då man ej mer skulle förmå dölja för modern
den djupt smärtsamma sanningen, att hennes så efter-
längtade barn, det första och sannolikt enda, var

en liten vanför krympling, sned i ryggen och
med vänstra sidans hand och fot förkrympta.

Hvad denna visshet tidigare kostat den stolte för-
hoppningsfulla fadern, den dryge själfsäkre handels-
chefen, som alltid värit van att anse allt, hvad honom
tillhörde ett strå hvassare än andras, kunde ingen mätä.
Flera dagar efter konstaterandet af den sorgliga san-
ningen, vandrade hän kring som en drömmande och
skötte rent mekaniskt sinä åligganden. Men då hän
i grunden var en stark man, fattade hän sig snart,
bet ihop tänderna, på det ingen suck måtte fram-
tränga ur det beklämda bröstet och för en kali,
kanske hånfull värld, förråda hans bittra missräk-
ning.

Modern tog emellertid den tunga nyheten lättare
än hän vågat vänta. Visserligen gled tår efter tår
utför de bleka kinderna, men hennes darrande fing-
rar smekte dock oafbrutet den späda varelse man
lagt vid hennes bröst, medan hon ömt tryckte bar-
nets lilla mörka hufvud in tili sig.

Modershjärtat förnekade sig ej, och den stackars
krymplingen var ju i alla fall hennes barn, som hon
så innerligt efterlängtat.

Kommerserådet drog ett andetag af lättnad.
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Kvinnorna voro dock obegripliga varelser! Huru
mycket hade hän ej fruktat, hvilken ångest hade
hän icke utstått just för henne, och nu låg hon
där och jollrade med gossen och betraktade med
af kärlek strålande ögon det lilla vanskapliga krä-
ket, som om hän värit ett under af fullkomlighet.
Ingen visste ändå bättre än hän, hennes make, huru
Anna dyrkade det sköna.

För henne hade hän ju byggt och inredt sitt ståt-
liga hem, och för att fägna henne hade hän inköpt
alla dessa dyrbara möbel och konstverk, som prydde
rummen, så att hennes blickar alltid kunde hvila
på något vackert.

Hän ryckte på axlarna och rätade på sin ståtliga
gestalt. Godt att hon tog det så lugnt! Hvad
honom själf angick, hade hän ännu icke kunnat
förmå sig att röra vid barnet eller närmare skär-
skåda det. Hän hade alltid hyst en verkligt
instinktiv fasa för vanskapliga företeelser, knappast
kunnat lida att höra talas om sådana, än mindre
tåla dem i sin närhet. Hän som aldrig hade värit
sjuk och som verkligen utan egenkärlek kunde anse
sig som „en man i sino prydno“. I hans släkt hade
för resten aldrig förekommit annat än friska kraft-
fulla individer från far tili son, så långt hän kunde
spåra tillbaka, och Annas familj kunde icke heller
uppvisa några krymplingar.

Hän hade därför under sömnlösa nätter grubblat
öfver den olösliga gåtan, hvarför just de skulle straf-
fas så hårdt, hvarför den så länge efterlängtade so-
nen och arftagaren icke blifvit född tili världen lika
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välskapad som portvaktens barn nere i gårdsrum-
met.

Det oåterkalleliga stod emellertid kvar, det faktum
som man trots rikedom och makt aldrig kunde för-
ändra.

Men var det då verkligen oåterkalleligt? Hän
hade tagit det för afgjordt, men icke så hans hustru.

Hon började genast resonera om saken och upp-
göra tusen planer. Läkarekonsten stod ju så högt
i vår tid, ortopedisk behandling hade ju i flera
kända fall gjort underverk. Och naturligtvis skulle
de med sinä tillgångar kunna försöka alla upptänk-
liga medel för barnet.

Hon kände sig färdig att storma himmel och jord
om det gällde. Hennes svaghet tycktes med ens
förbytt, och hennes glada energi verkade äfven upp-
lifvande på mannen. Mörkret, som dessa månader
efter gossens födelse stängt alla utsikter för honom,
begynte ljusna, medan några bleka strimmor af det
hopp som flammade så högt hos henne också tän-
des i hans sinne.

Det var märkvärdigt att iakttaga, huru ifvern att
göra någonting för den lille likasom väckte alla
moderns nyss så domnade lifsandar tili ny verk-
samhet. Hon kom upp ur bädden långt tidigare än
man väntat och grep sig genast an med att hos de
skickligaste läkare söka bot för gossen.

Lilla Paul blef noga undersökt, man konsulterade
upprepade gånger angående hans fysik, och om
också deras omdömen ej lato alltför uppmuntrande
förlorade komraerserådinnan aldrig modet utan var



121

efter hvarje fåfängt försök, hvarje resultatlöst använ-
dande af en ny metod genast redo att begynna en
annan.

Gossens lif förflöt helt och hållet under hennes
ögon och hennes outtröttliga omvårdnad. Hon hade
honom hos sig både dag och natt. Kommerserådet
fann det visserligen både onödigt och något pjun-
kigt. Det gick ju alls ingen nöd på barnet med
sådan skötsel de hade tillfälle att bereda det.
Dessutom fruktade hän för sin hustrus hälsa. Men
kommerserådinnan glömde helt och hållet sig själf
vid vården om sin älskling, glömde både hufvud-
värk och neuralgi för att uteslutande tanka på Pauls
välbefinnande. Gossen fordrade ock det visste
hon ali den ötnma uppsikt hon ålade sig under
de första åren af Hans bräckliga tillvaro. Sedän
blef det tydligt nog för alla, att hän på allvar äm-
nade taga fast fot i lifvet.

Hans hälsa förbättrades dag efter dag, sömnen
var god och aptiten normal.

Du skall få se, att mycket är vunnet, bara
hän blir starkare sade fru Anna uppmuntrande,
när föräldrarna en dag tillsammans stodo vid den
lilla bädden, där husets arftagare slumrade under
sidentäcke mellan spetsprydda lakan.

Hän börjar nog bära upp sitt hufvud, då nac-
ken blir stadigare, säger professorn, och hans högra
hand är redan starkare än de flesta barns vid hans
ålder. Den högra handen, betänk det kära Fabian,
det betyder mycket för den, som en dag skall blifva
din hjälp på kontoret.
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Kommerserådet vände sig bort. Hän hade alltid
svårt att se på den lilla hopkrumpna väreisen med
den mörka hyn och de skarpt utpräglade dragen,
men isynnerhet då hans hustru talade om fram-
tiden och försökte måla den i hoppets färg för
honom.

Hän ser redan så klok ut, vår lille Paul
fortsatte modern. Jag tror hän snart förstår allt
hvad man jollrar med honom.

Prat! Men herr Hallden kunde likväl icke
låta bli att se på gossen, medan hon talade. Hän
såg verkligen ovanligt förståndig ut eller rättare
brådmogen med två djupa veck mellan ögon-
brynen, som gåfvo ett underligt klokt uttryck åt det
späda barnets drag. Nu såg hän upp. ögonen
voro mörka och Stora. För första gången tyckte
fadern, att det fanns något vackert hos den lille.
De voro djupblå, och när hän log, kom där någon-
ting ljust öfver hela det magra ansiktet, en viss lik-
het med modern, såsom en skugga minner om den
lefvande verkligheten.

Min lilla älskling, min lilla vackra älskling
jollrade kommerserådinnan och tryckte åter och åter
sinä läppar mot den späda hand hon höll i sin.

Kommerserådet kände någonting fuktigt i ögon-
vrån. Det var ovant hän hörde ej tili de känslo-
samma.

Men något af det heligaste i världen, moderskär-
leken, hade i detta ögonblick rört upp hans känslor
från djupet af hans själ, känslor, som hän hittills
knappt haft någon aning om.



123

11.

Lille Paul Hallden satt i sin höga stol vid mo-
derns sybord och sysslade med sinä leksaker. Hän
var ett ovanligt tyst och stillsamt barn och förorsa-
kade föga besvär, nu sedän hans hälsa stadgat sig.

Hän talade tidigt och redigt, men var ytterst få-
ordig och bad aldrig om någonting. Det var inte
det minsta besvär att passa på honom sade tjä-
narne. De voro allesamman ifriga att sträcka ut en
hjälpsam hand åt den stackars lilla krymplingen,
men gossen hade en märkvärdig benägenhet att
vilja hjälpa sig själf.

Från det hän kunde börja röra sig, hade hän
gjort sinä små försök i den vägen. Det var, som
om hän i ali stillhet velat pröfva, huru långt hän
kunde nå med egna krafter och det utan att ådraga
sig uppmärksamhet. Det märktes tydligt, att hän
plågades af att man fäste sig vid hans görande och
låtande.

Modern hade svårt att i detta afseende förstå ho-
nom. Hon fann ju allt hvad hennes gosse företog
sig nästan fullkomligt och meddelade så gärna sinä
åsikter därom åt andra. Alla hans små framsteg
tycktes henne märkvärdiga nog att förvåna hvem
som helst i hennes omgifning. Och med den hän-
gifna modersblicken såg hon förbi gossens lyten,
tills de nästan upphörde att finnas tili för henne.

Hon iakttog aldrig, huru en lätt skälfning tycktes
genomila hela den späda gestalten, hvar gång en
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främmandes blick granskande betraktade honom,
eller då modern entusiastiskt beskref hans framsteg
i utveckling för sinä väninnor.

Man är kanske ofta böjd att anse barnens fatt-
ningsgåfva under första tiden af deras tillvaro ganska
inskränkt, men antingen håller denna förmodan ej
streck eller var Paul ovanligt tidigt utvecklad. Allt-
nog, en uppmärksam granskare skulle ej undgått
att märkä, att hän mycket snart uppfattade det med-
lidsamma omdöme enhvar som såg honom fällde
och att detta medlidande med hans lyten omedvetet
gjorde honom ondt.

Hän drog sig instinktivt undan för den vänlighet
man välment slösade på honom, ja, tili och med
för moderns ömhetsbetygelser, när de blefvo för
ostentativa. Men på sitt tysta sätt var gossen en
skarp iakttagare. Ingenting tycktes undgå honom,
och ju äldre hän blef, desto mera utprägladt blef hans
lynne.

Hän kunde sitta hela timmar 1 sin stol med sinä
ritpennor och bilderböcker. Man hörde honom
aldrig jollra som andra barn, och säilän krusade ett
blekt leende hans läppar. Det var vid denna tid-
punkt Pauls lidanden begynte.

Föräldrarna, särskildt modern, voro som nämndt
ifriga att försöka allt, som stod i mänsklig makt,
för att „förbättra naturens fuskverk“, som „kvick-
hufvudet“, en af de unga herrarna nere på kontoret,
yttrade sig, då talet fallit på chefens enda son.

Gossen fördes år efter år utomlands, där de skick-
ligaste specialister anlitades. Hän undergick flerfal-
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diga gånger ortopedisk behandling och låg måna-
der bunden vid en skena för att få den förkrympta
sidan uträtad. Hvad hän led under alla dessa olika
behandlingssätt, visste icke ens modern, hvars öm-
het dock så gärna velat skona honom från plågor,
hvaraf hon likväl hoppfullt väntade det största gagn
för framtiden.

Paul bad heller aldrig om att blifva förskonad,
men Hans tärda ansikte blef allt blekare och ögonen
större och djupare för hvarje nytt försök. Och då
kommerserådinnan hvar gång med samma ifver för-
ordade den nya metoden, vände hän sig ofta bort
med ett drag kring den fast slutna munnen, som
hos en vuxen skulle kallats skeptiskt.

Då läkarne slutligen inte mer hade någon metod
att föreslå, kom fru Hallden plötsligt tili insikt om
att Paul vunnit ofantligt på alla försök. Hän var
ju så mycket bättre nu än förut, så mycket starkare
och mer utvecklad i fysiskt hänseende, och detta
intalade hon sig så fast, att ingenting kunde rubba
denna hennes syn på Saken.

Hon talade hädanefter om gossen som om hän
värit ett vanligt, friskt och normalt barn och fann
det absurdt af kommerserådet att yrka på att Paul,
då skoltiden var inne, skulle informeras hemma.

Det är ju hårdt att utesluta en gosse från det
glada och lifvande kamratskapet sade hon kno-
tande. Du vet icke huru mycket du därigenom
beröfvar honom.

Anna, besinna dig ett ögonblick! Kommer-
serådet var blek och hade svårt att bibehålla sin
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själfbehärskning. Jag förstår nog att värdera ett
godt kamratskaps inflytande, jag bar ju själf pröfvat
på det i minä dar, men jag känner också pojk-
lynnets ingrodda hårdhet och dess obarmhärtiga
hån mot det vanlottade och svaga. Skulle du
vilja se vår stackars Paul utsatt därför jag kan
det ej.

Det var längesedan fru Hallden sett sin make så
djupt skakad, och hon blef nästan skrämd. Nej,
nej, min vän utbrast hon darrande vi skola
behålla honom hemma. Se bara tili, att du får reda
på en riktigt bra lärare för honom.

Paul togs ej med i detta rådslag, men antagligt
var, att kan skulle ställt sig på faderns sida därvid-
lag. Åtminstone tycktes hän belåten med det beslut
föräldrarna fattat. En informator „guvernör“ sade
kvickhufvudet blef omedelbart anskaffad.

Paul hade längesedan på egen hand lärt sig både
läsa och skrifva. Det var ett lika stort nöje för
honom som leken för hans jämnåriga, och för lära-
ren blef uppgiften att undervisa honom synnerli-
gen lätt.

Hän hade ett utmärkt minne, klar uppfattning
och var den flitigaste lärjunge, man kunde se.
Lektionerna tycktes för honom utgöra dagens bästa
stunder, och sinä läxor skötte hän med största sam-
vetsgrannhet.

För första gången steg, vid tanken på sonen, en
känsla af glädje i kommerserådets stolta själ. Att
hans son hade ett godt hufvud, en kanske mer än
vanlig begåfning, det var en hemlig triumf gente-
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mot alla dessa medlidsamma själar, som kanske i
tysthet gärna unnat honom hans lifs bittraste miss-
räkning, tili gengäld för hans afvundsvärdhet i andra
hänseenden.

Man behöfde aldrig uppmana Paul att vara flitig,
snarare var det att hålla honom tillbaka, på det att
den svaga kroppen icke måtte duka under för sjä-
lens ansträngningar. Men icke ens gentemot sin
lärare blef gossen förtrolig eller meddelsam i nå-
gonting annat än det som angick studierna. Hän
skulle gärna uppoffrat ferierna blott för att öka sitt
kunskapsförråd, om hän blott fått tillåtelse därtill.
Men under fritiden skulle hän ju allt fortfarande
stärka sin klena konstitution, och modern, äfven
stundom båda föräldrarna, följde då honom tili nå-
gon utländsk kurort.

Dessa resor voro honom en sannskyldig plåga.
Utom den oftast tröttande badkur hän där under-
gick, var rådfrågandet af en ny „professor“, som
naturligtvis åter skulle underkasta den stackars
kroppshyddan en ny grundlig rannsakning, ytterst
oangenämt. Dessutom var själfva det rörliga lifvet
vid dessa mycket besökta bad och kurorter för hans
tillbakadragna lynne högst motbjudande.

Det pinade Paul mer än hän ville säga att expo-
nera sig för den likgiltiga mängdens granskande
blickar. Och isynnerhet modern fann det alltid högst
nödvändigt, att hän ej stängde sig inne. Ett sådant
enstörings lif var enligt hennes öfvertygelse ytterst
nedstämmande och skulle helt och hållet omintet-
gjort kurens verkningar.
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Fadern, som såg hans obetvingliga motvilja, när
helst det blef tai om dessa ständigt återkommande
resor, frågade honom en gång, om hän aldrig glad-
des öfver det sköna i konst och natur hän såg där
ute, allt det ljusa och fagra, som där nere i södern
mötte honom efter den kuina vintern.

Paul skakade nekande sitt hufvud. Kunde jag
få stänga in mig i något af de Stora biblioteken
där borta och frossa i alla de rika bokskatterna, då
skulle jag gärna resa ut och stanna kvar där i åratal.

Du är en besynnerlig ungdom, Paul! Kom-
merserådet strök sig fundersamt öfver den redan
något kala hjässan.

Jag är ju inte heller lik andra tili kroppen,
menar jag. De sista orden kommo lågt. Det
var också säilän Paul häntydde på sin vanförhet,
men att hän djupt kände den och led däraf, det
hade fadern aldrig betviflat. Hän förstod ock, att
ett ord af medlidande skulle verkat upprifvande, ej
helande, på det hjärtesår hans stoiska gosse så
stolt dolde.

Det var i sådana stunder, den dryge oåtkomlige
handelschefen gick in i sitt enskilda rum, stängde
alla dörrar och obevakad af männniskoblickar gaf
luft åt sin sorg och förtviflan öfver sonens olycka.
Och om också i denna sorg blandade sig mycken
egoism, i så måtto, att hän en gång ställt Stora
förhoppningar på just denne son och tänkt sig ho-
nom som inbegreppet af manlig fullkomlighet, både
i andligt och kroppsligt hänseende, så fanns där
dock en mjuk fläck i detta stolta hjärta, som led
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med och för sonen. Led med honom alla dessa
tusende nålstygn, som göra en stor kroppslig pröf-
ning dubbelt svårare att bära, led för att Paul måste
umbära alla ungdomens nöjen och glädjeämnen, för
att hans lif kanske ett långt lif skulle blifva
så oändligt armt för den rike mannens son, som
kunnat äga ali världens lycka.

Och vid dessa tankar böjdes den styfva nacken
djupt under ödets hårda slag, så djupt, att ingen
någonsin sett kommerserådet Hallden så förödmju-
kad, som dessa tysta väggar, inom hvilka hän i
ensamheten gaf luft åt sitt fadershjärtas obetving-
liga kval.

ra.

Paul var student. Huru gladt klingar icke detta
ord i de ungas öron. Det innebär ju så mycket för
dem, alla de många gångna årens sträfvanden, ett
länge eftertrådt mål, en hei famn full af ljusa fram-
tidsförhoppningar.

Och den hvita mössan, med hvilken stolt fröjd
tryckes den ej för första gången på blonda eller
mörka hufvuden under jubel och blomsterregn.

Äfven Paul Hallden erfor „för första gången"
något af detta ungdomsjubel, men glädjen blef för
honom flyktig som bubblan på det upprörda vatt-
net. Då hän blickade omkring sig på alla dessa
glada ansikten, dessa friska kinder och strålande
ögon, tyckte hän, att de alla voro så unga och

9
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vackra, då däremot hän själf stod midt i kretsen
som en förvissnad gubbe med fårade drag och lu-
tande gång. Hän kände det med ens, som om
hän hait alls ingenting gemensamt med denna gläd-
tiga skara, som skulle hän stått fullkomligt isolerad
midt ibland dem. Och så det visste hän —-

skulle det alltid förblifva. I sinä jämnärigas krets
hade hän ingen plats.

Det var tili de äldre, tili dem för hvilka lifvets
oegentligheter redan förlorat något af sin vikt, hän
hädanefter städse skulle sluta sig; det hade aldrig
stått så klart för Paul som denna dag, och därvid
förblef hän allt framgent.

Men nu blef frågan för honom, hvilken lefnads-
bana hän skulle slå in på.

Hän hade aldrig yttrat sig därom, och trots Pauls
flit och begåfning, hade det ej lyckats hans lärare, än
mindre fadern, som rådfört sig med dem, att spåra
upp åt hvilket håll hans anlag särskildt voro riktade.

Hans tidigare informator hade framhållit, att Paul
hade stor teknisk fallenhet och borde vända sin håg
ditåt. En senare lärare fann honom hafva utpräg-
lade anlag för läkareyrket. Kommerserådet hörde
på och teg. Hän hade ju redan före barnets födelse
utsett sonen om det blef en son tili sin med-
hjälpare i affären, den som skulle dela alla hans
vidtgående planer och intressen, sätta hela sin energi
i dem och sålunda en dag blifva mogen att in-
taga chefsplatsen efter honom.

Den första Stora missräkningen vid Pauls ankomst
tili världen hade för en tid liksom förintat alla
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hans framtidsplaner. Det var då hän trefvade §ig
fram som en blind, utan att kunna se vägen fram-
för sig, men tack väre gossens tidiga utveckling,
som bevisade, att ett godt hufvud väl kunde sitta
på en förkrympt kropp, hade dessa hans dolda för-
hoppningar åter skjutit upp som blomsterknopparna
efter vinterfrosterna.

Af en så begåfvad ungdom kunde man vänta
mycket, och hvarför skulle hän då icke af Pauls
intelligens våga bygga upp en fastare borg än de
en gång grusade luftslotten?

Hän hade dock under studieåren ej velat lägga
något band på sonen, ej velat ensidigt inrikta hans
kunskap inom ett särskildt område det kom se-
dän, när tiden därtill var inne.

Ofta tog hän likväl likasom händelsevis någon
räkenskapsbok med sig från kontoret och visade
gossen rubriker och kolumner. Längre fram bad
hän honom stundom om hjälp vid någon hop-
summering eller då det gällde att taga reda på nå-
gon invecklad felräkning, och tili hans Stora, men
tysta förnöjelse, gjorde Paul sin sak så bra, att
mången gammal kontorist knappast skulle redt sig
bättre.

Då nu studentexamen var lyckligt undangjord,
och framtidsvägen borde bestämmas, ryckte hän
ändtligen fram med hvad hän så länge burit på
hjärtat. Det blef en lång och allvarsam timme inne
i skrifrummet, kommerserådets allra heligaste, där
far och son sutto på ömse sidor af det Stora, med
papper betäckta skrifbordet.
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Men hvilka kontraster bildade icke dessa två män
i denna stund! Ynglingen i lifvets vår och hans
fader i den kraftfulla medelåldern.

Sonen så hopsjunken, med hufvudet mellan de
uppskjutande axlarna och ansiktet blekt och fåradt
af långvarigt lidande.

Kommerserådet däremot såg ovanligt ung ut för
sinä år, hade en präktig, välbildad gestalt, en värdig
hållning och klar frisk hy. Det fanns ej ett spår af
likhet dem emellan.

Då fadern nu förordade sin älsklingsplan, utveck-
lade hän en sådan liflighet, att mången ungdom
kunnat afundas honom hans energi. Ofta måste hän
under samtalets lopp resa sig och gå ett par slag
fram och åter på golfvet, då hans ifver ej tillät ho-
nom att vara stilla.

Paul åter satt orörlig som en bildstod, kunde man
säga. Hans magra händer voro fast slutna om sido-
karmarna på den Stora med pressadt läder klädda
länstolen, i hvilken hans bräckliga gestalt nästan
försvann, och blicken var sänkt. Blott ett ord, en
kort fråga kom med långa mellanrum öfver hans
tunna läppar, men det uppmärksamma uttrycket i
anletsdragen visade, att hän spändt lyssnade, lika-
som ansvällningen af det blå ådernätet vid de sjuk-
ligt bleka tinningarna, att hvad hän hörde, starkt
sysselsatte honom.

Då kommerserådet ändtligen slutade sitt långa
andragande och satte sig ned, afbidande sonens
svar, såg Paul upp och fäste sin djupa blick på
fadern.
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Det är en viktig angelägenhet min far fram-
ställt sade hän. Jag menar särskildt viktig
för mig, eftersom det gäller hela mitt framtida lif.
Har pappa någonting emot, om jag skulle betänka
mig tills i morgon, innan jag svarar definitivt?

Naturligtvis får du tanka på saken.
Svaret : kom villigt, men man såg, att hän var

öfverraskad och antagligen väntat ett ögonblickligt
medgifvande.

Paul bugade sig och gick. Det var alltid något
ceremoniöst i förhållandet mellan far och son. Kom-
merserådet var också tili sätt och väsende alltför
styf, att det skulle manat ens hans närmaste tili för-
trolighet, och Paul å sin sida var ytterst tillbakadragen.

Först när hän kom tili sitt rum, förändrades ut-
trycket i hans drag. Det kom någonting rent af
dystert öfver dem, och hän sjönk liksom utmattad
ihop på divanen.

Under en lång stund hän visste själf ej huru
lång förmådde hän icke ens tanka. Hän låg
blott helt orörlig och borrade pannan ned i den
lilla blå sidenkudden, som hans mor broderat åt
honom.

Hvad var det fadern fordrade af honom? Ett
offer, ett gränslöst stort offer, den enda lyckodröm
hän hållit fast vid att få lefva vetenskapsmannens
stilla, inåtvända lif, utan beröring med männi-
skorna på lifvets Stora „marktplats“, där man kif-
vades om bröd och framgång och där den ena
knuffades om utrymme och försteg utan afseende på
om den andra därvid sårades eller rentaf gick under.
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Efter hän nu en gång måste lefva och inte fått
sluta tidigare, hvilket hän så visst hoppats hvar gång
sjukdomen i yngre år grep sitt järngrepp om hans
bräckliga tillvaro, så hade hän tänkt sig detta som
en lugn hamn, där hän kunde undfly världens oro.
Men nu kom faderns förslag och slet plötsligt och
skoningslöst isär de sköra trådarna i drömmens väf,
som hän visste att hän aldrig mer skulle kunna
knyta samman.

Det arbete man fordrade af honom kräfde sin
man helt allt eller intet. Hän kände det klart,
och därför borrade hän ännu djupare hufvudet i
kudden för att ej behöfva tanka nu, just nu! Hän
måste hvila, hämta andan först, innan hän hade
mod att taga upp striden med sig själf.

Då hans mor kom och kallade honom tili teet,
var hän inte på långt när färdig, men hän und-
skyllde sig med hufvudvärk, som hän ofta led af
och som nog äfven i dag plågade honom. Då
kommerserådet var borta på sammanträde, bar fru
Hallden själf in teet på en liten bricka och tvang
honom att äta en smörgås, som hän af hänsyn för
henne försökte svälja.

Sedän bjöd hon honom godnatt med en ömt ut-
talad önskan, att hän måtte vakna frisk.

Frisk ack den morgonen skulle visst aldrig
gry för honom. Paul log ett bittert leende, ty i sin
själs innersta var hän outsägligt bitter. Bitter mot
människorna, världen i dess helhet, som hän gräns-
löst misstrodde, bitter mot lifvet, som aldrig lett
mot honom, och bitter mot den där Stora, främ-
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mande makten, som mor kallade Gud Gud!
Fanns det då verkligen någonting bakom detta be-
grepp?

Hän hade känt sig nastan brottslig, då hän låtit
konfirmera sig, men det skedde helt och hållet för
moderns skull. Hän hade ej haft hjärta att göra
henne den sorgen att vägra, men själf erfor hän in-
genting därvid.

Under sin ensliga ungdom hade hän nog haft
god tid att spekulera och filosofera, och hän hade
tili sist kömmit ut på de ändlösa vidder, där mör-
ker rådde rundt omkring, och intet ljusnande mål
hägrade för den spörjande blicken.

Hvem som skapat världen en gång, det var ho-
nom likgiltigt. Det vissa var blott, att hän själf
befann sig där som ett vanskapligt kryp, en varelse,
vid hvilken människors blickar fästes med medöm-
kan eller hån det vittnade just icke om fullkom-
lighet hos mästaren, ifall det fanns en sådan.

„Ett missljud på den Stora cittran, världsmästare,
jag förstår dig ej“ Schillers gripande ord runno
honom ofrivilligt i minnet; och plötsligt gled nå-
gonting varmt utför Pauls kalla kind. Det
var en tår, och för honom, som säilän gråtit i
sitt af smärtor fyllda lif, kändes det nästan som en
lättnad.

Hän tänkte på sin späda barndom, då moderns
ord värit hans tillit och då hän somnat in om kväl-
larna vid barnabönens klang. Hvad det var länge-
sedan, och hvad hän längtade tillbaka tili lifvet, då
det så ofta hängt på en hårfin tråd, som i dagar
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hotat att brista, och då hän från den långa striden
kunnat somna drömfritt i morgongryningen och
mors famn.

Men att grubbla tjänade ej tili mycket Paul
satte sig upp och strök med handen öfver den smala,
hvita pannan.

Hän såg sin plikt, och vägen låg tydlig framför
honom. Hän visste ju, hvilka förhoppningar för-
äldrarna en dag fäst vid honom och huru grymt de

åtminstone hans far blifvit svikna vid hans
födelse. Skulle hän nu åter orsaka honom sorg
nej, det kunde hän ej!

Offret var stort, ja större än hän nu ens kunde
inse, det visste Paul, och hän bäfvade för att de
svaga skuldrorna skulle digna under bördan, men
hvad mer! Hän hade då åtmistone den tillfreds-
ställelsen, att hän fått stupa på sin post.

En sekund slöt hän blicken och lät tanken hvila
vid den framtidsdröm hän nu krossade. Läpparna
skälfde lätt, och den magra handen stöddes tungt
mot soffkudden. Sedän rätade hän ut den hop-
sjunkna gestalten. Hän hade fattat sitt beslut och
det var oåterkalleligt.

IV.

Paul Hallden hade intagit sin plats på faderns
kontor. Hans lilla sneda gestalt satt uppkrupen på
den höga skrifstolen som „en kråkunge på en gär-
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desgårdsstör" sade kvickhufvudet. Men denna gång
fick hän ej skrattarne på sin sida. Det var någon-
ting i det bleka, tärda ansiktet och den djupa blic-
ken, som tystade allt gäckeri och tvärtom ingaf
aktning hos hela hans omgifning.

Hans flit och Stora arbetsförmåga måste också
förvåna, och det ehuru man mången gång såg hans
drag förvridas af smärta, när hän rätade ut den
böjda ryggen eller steg ned från kontorsstolen.

Kommerserådet själf ingaf visserligen en obeskriflig
respekt, och en blick från hans skarpa, strängt iakt-
tagande ögon kom hvarenda en af hans underly-
dande att blekna, men man tjänade honom mest
för den dryga lönen och det goda anseende en
plats på det kända handelshusets kontor förskaffade
en uppåtsträfvande ung affärsman.

Annorlunda kände alla det i fråga om Paul. Hän
hade ej länge arbetat bland dem, innan enhvar för-
stod, att det var någonting mer hos denna hop-
sjunkna gestalt än hos chefens präktiga företeelse,
någonting mänskligt och hänsynsfullt. Och man
kände, att den blifvande förmannen skulle stå gent-
emot hvar och en af dem som människa mot män-
niska, med förståelse och aktning.

Pauls långa lifskamp hade icke gått spårlöst förbi.
Den hade danat en karaktär utan vank och lyten i
krymplingens vissna kropp.

Hän hade alltid värit grundlig i hvad hän före-
tog sig. Det hade hän bevisat genom sinä flitigt be-
drifna studier., Och när hän nu beslutsamt skjutit
det vetenskapliga arbetet å sido, ägnade hän sig med
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ali energi åt verksamheten på kontoret. Det var
riktigt förvånande, tyckte kommerserådet, hum lätt
Paul satte sig in i allt, och hvilken klar affärsblick
hän hade. Hans rika språkkunskap kom honom
äfven väl tili pass, och fadern fann genast, att Pauls
penna var ypperligt skuren för korrespondensen med
främmande handelshus. Hän hade aldrig kunnat
önska sig en bättre medhjälpare, och erfarenheten
skulle nog ytterligare fullkomna honom på den nya
bana sonen inslagit, det visste hän.

I sin glädje däröfver, glömde kommerserådet nä-
stan Pauls yttre, så föga prydande i det komfor-
tabla kontorsrummet, där hän hittills ensam gjort les
honneurs med världsmannasäkerhet. Det dröjde ej
heller länge, innan affärsmännen lärt sig räkna med
den oansenliga unge mannen som en dold, men
synnerligen expansiv kraft.

Det trägna arbete, åt hvilket Paul nu vid jämfö-
relsevis unga år ägnat sig, tycktes dock mot ali för-
modan snarare stärka än försvaga hans krafter. Och
ehuru hän under tidens lopp då och då företog nå-
gon kortare rekreationsresa, eller ledsagade sin mor,
som för tilltagande sjuklighet gärna tillbragte våren
i utlandet, stannade Paul aldrig mer vid någon kur-
ort för att underkasta sig behandling, af hvad slag
det vara månde.

Antagligen hade hans fysik blifvit starkare med
åren, och i arbetet besatt hän en viss, seg uthål-
lighet, somkunde öfvervinna mångenkraftfullare natur.

Hän kunde aldrig lägga sin själ i arbetet, och
blef därför icke heller en äkta köpman, sådan som
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far och farfar före honom. Det låg ej i blodet hos
honom som hos hans förfäder, men då Paul en
gång tagit detta steg, hade hän gjort det helt.

De kära studierna voro numera förbjudna ting,
det kände hän. Men medvetandet att trots sin bräck-
lighet likväl duga tili något, att veta, att det arbete
hän för hvarje dag utförde var tili gagn, stärkte hans
manliga själfkänsla och gaf honom en relativ till-
fredsställelse, som gjorde lifvet mindre tungt för
honom.

Kanske fanns där också vid denna tidpunkt ett
frö tili någonting annat, som kom Paul att omed-
vetet se ljusare på allt omkring sig.

Kommerserådet Hallden hade tili en början haft
för princip att icke använda fruntimmer vid arbetet
på sitt kontor, men de mest konservativa personer
påverkas vanligen så småningom af tidsandan, och
så långt Paul kunde minnas tillbaka hade fiera både
äldre och yngre kvinnliga kontorister värit anställda
i affären.

Paul mindes väl från sin barndom den sedvanliga
bjudning kommerserådet efter bokslutet brukat hålla
för hela kontorspersonalen. En skrämmande tråkig
tillställning, där allt trots hans mors godlyntaför-
sök att förbättra stämningen gick ytterst stelt
och ceremoniöst tili. Värden själf ställde gunstigt
sinä välvilliga ord tili en och hvar i sällskapet
„såsom serenissimus vid någon hoffest i Schla-
raffenburg af 22 linjen“ sade kvickhufvudet
efteråt, och träffade därmed tämligen väl hufvudet
på spiken.
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Ty nekas kunde ej, att kommerserådet aldrig
tedde sig så storståtlig som vid dessa högtidliga
tillfällen, då hän säkert själf kände sig som kung i
sitt rike och mycket böjd att med beskyddande ned-
låtande bemöta sin omgifning.

Det enda som inte stämde öfverens med en hof-
fest, där det torde gå ganska snäft tili i fråga
om det materiella goda, var den lukulliska supen,
som öfverträffade de flesta andra i den vägen och
för hvilken det alltså lönade mödan att frysa en
stund i de stela gemaken.

Dessutom fanns där ett rökrum, dit man kunde
smita, och sodavatten och whisky med mera sådant,
som höll lifsandarna uppe, tills matsalen öppnade
sitt strålande ljushaf.

Damerna fingo hålla tili godo med frukt och vy-
kortsalbum.

För Paul hade dessa festdagar också medfört rätt
mycket obehag. Hän måste alltid vara med om
hälsningsceremonin vid gästernas mottagande och
blef högtidligen presenterad, ifall någon råkade vara
främmande för honom.

Det förorsakade den blyge gossen en obeskriflig
pina att stå där i ali sin medvetna bräcklighet och
låta sig beskådas och kritiseras af dessa likgiltiga
ögon, medan kommerserådinnan i moderlig stolthet
utbredde sig öfver, huru mycket hän vuxit under
året och huru rask hän blifvit.

Isynnerhet kände hän sig bortkommen bland de
främmande damerna, hvilka tydligen icke visste, om
de skulle förhålla sig mot honom som mot ett vanligt
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barn, som man kunde språka eller leka med. Eller
om husets son också var sluten inom den konve-
nansens fasta ring, kommerserådet smidt kring sig
och de sinä gentemot de underlydande, och man i
så fall borde visa den lille en viss respektfull hänsyn.

Då Paul blef äldre, smog hän sig gärna undan
tili en skum vrå i rökrummet, där hän vanligen
kom i ett stilla samspråk med någon gammal kon-
torist, af hvilken hän kände sig minst besvärad.

Numera var detta en längesedan öfvervunnen
ståndpunkt. När hän själf var en af de arbetande
där nere, kände hän alla på kontoret och blef
aktningsfullt bemött af enhvar. Hän intog också
med en viss stillsam värdighet sin plats som vice-
värd, och uraktlät aldrig minsta plikt, som gästfri-
heten kunde fordra.

Också hette det enstämmigt, att kommerserådets
supeer förlorat mycket af sitt tvång, tack väre Paul.
Och det utan att hän egentligen på något sätt
gjorde sin person gällande.

Tili och med inne hos fruntimren i kommerserå-
dinnans vackra salong rörde hän sig lugnt och un-
derhöll sig artigt med alla. De flesta hade redan i
åratal värit i husets tjänst. Endast några få yngre
hade tillkommit, däribland Irma Walle, som tillträdt
sin plats ungefär vid samma tid Paul intog kon-
torsstolen.

Hon var en ståtlig företeelse med svart hår, frisk
hy och granna, mörka ögon. Man kunde aldrig
undgå att lägga märke tili Irma Walle, närhelst hon
uppträdde i ett sällskap. Det var någonting fängs-
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lande och gnistrande hos henne, i ögonens glans
och de hvita tändernas glittrande, då hon skrattade,
som magnetiskt drog allas isynnerhet män-
nens blickar tili henne.

Hon imponerade tili och med en liten smula på
själfva kommerserådet, hvars röst förlorade sitt ned-
låtande tonfall, då hän talade med henne. Om Irma
märkte det, ty hon var en fin psykolog, var hon
dock klok nog att icke låtsa därom. Dessutom
var hon alltför van vid att göra intryck på hvarje
manlig individ, som hon mötte på sin väg, så att
det i det hela inte var mer än hon kunnat vänta,
äfven i fråga om den höga chefen.

Denna hennes trollmakt de kvinnliga kamra-
terna på kontoret kallade den „koketteri“ för-
skaffade henne också ofta en och annan förmån.
Så fick hon tili exempel snart bättre inkomster än
mången, som tjänat längre än hon. Detta på grund
af språkkunskap, som det hette, ehuru afunden hög-
Ijudt hviskade, att hon tjusat tili chefskapet med
sinä trolska ögon.

Hvad som var sant eller falskt därvidlag, kunde
ej afgöras, men det säkra var, att Pauls blick, från
första stund den fästs på Irmas bländande företeelse,
sedän aldrig mer förlorat henne ur sikte.

Obemärkt följde hän hennes görande och låtande
dag för dag, och därför, att denna vackra flicka
kersat hans väg, låg lifvet plötsligt ljusare och rikare
för hans allvarstunga ögon.
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Ehuru de dagligen möttes och sammanträffade
på kontoret, var det i alla fali en stor svårighet för
Paul att inleda en närmare bekantskap med Irma
Walle. Det var blott så småningom hän steg för
steg kom framåt, men hän begagnade gärna hvarje
tillfälle att få höra talas om henne, och sålunda
trodde hän sig lära känna henne.

Hän föreföll sig själf ytterligt blyg och tafatt i
hennes närvaro, men sant var, att Irma alltid gent-
emot honom visade en okonstlad naturlighet, som
alltmer skingrade hans fruktan att inleda ett sam-
språk med henne.

Hon kunde stanna i förstugan eller trappan, då
de möttes, och yttra några vänliga ord. Ja endast
hennes leende med blixten af de små hvita, skarpa
tänderna mellan hennes bjärtröda läppar, kunde lysa
upp hela dagen för honom. Och hvad hän beund-
rade Irma! Hän beundrade allt hos henne, ända
från spetsen af hennes eleganta sko tili den extra-
vaganta hatten, som inte skulle klädt någon annan
såsom just detta stolt uppburna hufvud med de rika,
svarta hårmassorna.

Det var en gåta för Paul, att hon alltid kunde
vara så välklädd, då hon helt uppriktigt sagt honom,
att hon endast hade sin lön att lita tili. Alla visste
ju, huru dryga lefnadskostnaderna nu för tiden
ställde sig.

Hon talade så enkelt om sin fattigdom och om
att hon stod alldeles ensam i världen. Det gjorde
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honom godt, ty hän såg ju däraf, att hon hade tillit
tili honom som tili en vän, och hän skulle äfven
visa sig värdig detta förtroende.

En ensam ung kvinna kunde nog behöfva någon
som försvarade tienne och tog vård om hennes int-
ressen. Irma Walle hade många vedersakare, det
hade Paul längesedan kömmit underfund med och
hän förstod det äfven klart.

Människorna voro ju städse afundsamma mot den,
som ägde företräden framför andra, och Irma var
nog en af dessa utkorade. Hän tyckte, att hän icke
kunde jämföra henne med någon annan, hvarken
tili begåfning, sätt eller utseende. Var det då un-
derligt, om hon blef klandrad och kritiserad.

Folk kallade henne stolt, osann, kokett, egoistisk;
det lät nog allt förklara sig. Då man var så till-
dragande som Irma Walle, måste ju andra kvinnor
kalla henne behagsjuk. Huru skulle de annars
kunna förklara, att männen skockade sig omkring
henne, tacksamma för blott ett leende, en enda blick
ur de bedårande, mörka ögonen.

Kunde man väl alltid visa den kalla, liknöjda
världen sitt hjärtas innersta. Å nej, det visste
Paul af egen erfarenhet. Då blef man ansedd för
stolt, ja, tili och med osannfärdig. Men sämre blef
ej den åtminstone i hans ögon som icke bar
sitt hjärta på tungspetsen.

Och egoistisk hon hade ju själf sagt, att hon
stod allena. Skulle hon kasta bort sig och sitt på
likgiltiga främlingar. Nej, nej, hän skulle blifva
hennes vapendragare och noga se tili, att man ej
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begick någon orättvisa mot henne. Ja, ty det var
en sällhet att om också utan hennes vetskap
få vara någonting för henne, som redan länge värit
hans hjärtas dam, den enda oinskränkta härskarin-
nan där inne.

Hvad hän tyckte de voro lyckliga, dessa unga
män, som fingo promenera med Irma och följa
henne hem. Att gä med henne ute i solskenet,
bland unga, glada skrattande människor, det skulle
värit lifsfröjd nog, men det kunde hän aldrig nå
aldrig.

Hän skulle ådraga henne allas blickar, om hon
nödgades vandra med en krympling, sådan som hän,
vid sin sida.

Paul undvek ju också helst att ensam passera de
folkrikaste gatorna under promenadtimmarna.

Och när hän tänkte på alla de uppvaktande ka-
valjererna, som fingo föra denna vackra flicka i
dansen, fingo ledsaga henne på teatrar och kon-
serter, utflykter och skidpartier, om kvällen följa
henne hem o, då kunde Paul skära tänderna i
förtviflan, medan hän vred de smala händerna, så
att det knakade i dem.

Alit var honom förnekadt, blott icke en ung mans
känslor, hans starka lidelser och trånad efter den
oåtkomliga lyckan vid den älskades sida. Ty hän
älskade henne, älskade henne med ali den styrka
och glöd, som hans slutna lynne och starka själf-
behärskning samlat på lager under hela hans lif.
Och hän hvad var hän väl för Irma? En stackars
krympling, som hennes goda hjärta kanske stundom
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ömmade för, och åt hvilken hon därför skänkte några
smulor af sitt öfverflöd, hon som var så rikt lottad i
jämförelse med honom, som ägde allt hvad haa sak-
nade, fägring, gladt lynne och sjudande ungdomslust.

Det var en underlig tid för Paul, dessa år, sedän
hän gjort bekantskap med Irma Walle, och lifvet
hade fått en helt annan betydelse för honom. Hvarje
ny dag låg det ny eggelse i tanken, att hän ånyo
skulle möta henne. Och tanken på huru detta möte
skulle gestalta sig, upptog honom helt, tills det var
förbi, och hän i minnet kunde genomlefva, hvad
som passerat dem emellan.

Detta var vanligen högst obetydligt några
hastigt utbytta ord eller ett strålande leende —,

stundom ett litet trivialt skämt.
Paul var för blind i sin kärlek att se, att fröken

Walle gärna steg ned från den piedestal, där hän
placerat henne.

Paul var ju också rädd att visa sinä känslor för
främmandes kanske hånleende blickar „den sköna
och odjuret“, liknelsen låg ju närä tili hands, om
man sammanställde två sådana kontraster som Irma
och honom. Men utan att hän anade det, hade
hans brinnande ögon längesedan förrådt hans så
väl bevarade hemlighet, och på kontoret var det ett
ofta förekommande diskussionsämne, huruvida det
verkligen skulle blifva giftermål af mellan Irma Walle
och unge Hallden.

Tili och med ingingos vad om denna sak. De
flesta herrarna trodde, att Irma skulle gifva chefens
son en aktningsfull korg, men damerna voro alla
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ense om, att hon icke skulle förkasta ett så godt
anbud. Hon var ju inte längre ung, ehuru hon bi-
behållit sig väl, det måste medgifvas, och kon-
torsstolen var hennes enda utväg. Man kunde tröttna
vid den också en dag menade de äldre.

Ja, men betänk, att „taga trollet för gullet“,
det fordras allt mod tili det skämtade den kvicka
unga kontoristen men hän fick ej medhåll.

Naturligtvis dryftades frågan officiellt i Irmas när-
varo, men damerna emellan var den nog uppe,
ehuru ingen kunde bli klok på hvad föremålet
egentligen tänkte om saken.

Det var en vacker vårdag. Paul kom sent tili kon-
toret, hän hade blifvit uppehållen af ett privat affärs-
besök hemma. När hän skulle gå in, såg hän frö-
ken Walle komma från andra sidan. Hän saktade
genast sinä steg för att hälsa och kanske få prata
några ord på tumanhand med henne.

Då hon räckte fram handen, iakttog hän något
ovanligt hos henne. Det hängde tårar i de långa,
svarta ögonfransarna.

Ni har gråtit, fröken? Frågan kom helt
impulsivt, medan hän höll hennes utsökt väl be-
handskade hand mellan sinä båda.

Hon försökte småle. Det blåser skarpt i dag.
Hän skakade på hufvudet. Nej, fröken Walle,

men ni har nog inte förtroende tili mig. Kan ni
ej tala om för mig, hvem eller hvad som bedröfvat
er, jag ville så gärna vara er vän!

Tårarna gledo likt klara pärlor utför de rosiga kin-
derna. Aldrig hade Paul sett en kvinna gråta så vackert.
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Lätom oss gå ett slag kring kvarteret. Här
vid skvären är det alltid folktomt denna tid på da-
gen sade hän brådskande. Hän ville gifva henne
tid att lugna sig, innan hon steg in på kontoret.

Irma vände om med honom, men kväfde ener-
giskt den snyftning, som hörbart ville bryta sig
fram.

Jag var ute tili banken sade hon.
Hän nickade. Försök att lita på mig. Pauls

röst hade nästan sjunkit ned tili en hviskning, och
det låg en bön i den.

Jag är så innerligt tacksam. Herr Hallden
har ju alltid visat mig så mycken godhet, men när
man är ensam som jag, har man lärt att gömma
sinä sorger inom sig själf.

Ensam i världen de orden klingade åter och
åter för Pauls öron. Här gick ju en, som ville ge
henne allt, hem, föräldrar och kärlek i rikaste mått.
Hän såg på henne, det var ju första gången de
gingo så vid hvarandras sida. Helt plötsligt, utan
någon förberedelse, stormade orden fram, de länge,
länge tillbakahållna kärleksorden, som bränt likt eld
på hans bleka läppar.

Hän hade icke ens lyssnat efter ett svar, så lidel-
sefullt hade hans tai flutit, och först då hän tyst-
nade för att djupt draga efter andan, höjde hän
blicken mot sin följeslagerska.

Tårarna hade torkat i de vackra flickögonen, och
kring den yppiga munnen låg ett oförklarligt leende
af tillfredsställd triumf. Men hennes röst var ovan-
ligt mild, när hon sade:
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Detta kom så alldeles öfverraskande, jag kunde
aldrig ana jag

Ja, ja, jag förstår, det var ju inte heller min
mening, att rusa åstad så brådstörtadt. Hans röst
Ijöd brådskande, ty de närmade sig nu åter kon-
torsdörren. Förhasta er inte, för Guds skull, be-
tänk er noga kära, kara fröken Irma och var blott
framför allt ärlig mot er själf och mig.

Hvad det Ijöd ödmjukt. Man kunde se, huru hän
skälfde tili och liksom sjönk ihop.

Hon räckte honom hastigt handen.
Tack för den heder ni velat bevisa mig, en

fattig obemärkt flicka. Tro blott, att jag förstår att
uppskatta ert förtroende tili dess fulla värde, men
ni har rätt, saken är för allvarsam att icke tagas i
noggrannt öfvervägande. Får jag skrifva tili er, då
jag fattat mitt beslut?

Hän böjde på hufvudet. Hän kände sig med ens
så kali och styf, att hän blott med svårighet gick
de par stegen upp för att öppna den tunga parad-
dörren för Irma. Nasta ögonblick voro de ej längre
allena. En af springpojkarna från kontoret kom
småhvisslande utför trapporna med en packe bref i
handen och gjorde i förbifarten en hastig bugning
för chefens son.

Par dagar senare mottog Paul ett litet violdof-
tande bref från Irma, som hän med darrande fingrar
öppnade.

Låt allt tillsvidare förblifva vid det gamla
skref hon. Gif mig tid att tanka på er under ett
nytt förhållande. Det kom så öfverraskande för
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mig. Men fortfar att vara min vän. Ni vet icke
hum öfvergifven jag ofta känner mig.

Eder tacksamma
Irma Walle.

Paul vek långsamt ihop biljetten. Det var bara
ett halmstrå, men med en drunknandes ifver höll hän
sig fast därvid.

VI.

Och dagarna gingo åter sin gamla gång. Paul
mötte Irma som vanligt, fick en hälsning i förbi-
gående, eller några vänliga ord, om tillfället var
gynnsamt. Kanske såg hon för hvarje gång mera
tillitsfullt på honom, eller var det bara hans egen
inbillning, som kom honom att tycka så. Hän vå-
gade ej hoppas för mycket.

En eftermiddag hade hän suttit så länge på kon-
toret, att den ljusa vårskymningen redan sänkte sig
öfver staden, då hän begaf sig bort.

När hän trädde ut på gatan, var kvällen förun-
derligt vacker. Vinden kändes mild som en smek-
ning mot hans kind, och det doftade vår i luften.
Paul gick ej ofta ut för att promenera. Dels hade
hän svårt att gå längre vägar, dels kände hän sig
alltid plågad af att röra sig i människohvimlet, men
denna afton erfor hän en oemotståndlig längtan att
göra ett slag, innan hän gick hemåt.

Den friska luften var en så angenäm kontrast mot
kvalmet inne på det heta kontoret. Hän gick lång-
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samt framåt på den trottoar, som låg i halfdunklet,
medan den nedgående solens sista strålar ännu be-
lyste den andra sidan af gatan.

Omedvetet fängslades hans blick af en ljusstråle.
Det var aftonsolen, som återkastades af någonting
blankt i en dams hufvudbonad. En hattnål kanske,
ett spänne, Paul visste ej hvad, blott att det skim-
rat tili som en blixt. Men nästa sekund kände hän
igen Irma Walles nya vårhatt, som hon senast i dag
på förmiddagen låtit honom beundra.

Den var också ett riktigt praktstycke af elegans,
och i ali sin vidunderlighet klädde den henne ut-
märkt väl.

Nej, hän kunde ej misstaga sig! Det var Irma
Walle, som gick där vid en mörk, reslig mans sida,
så fördjupad i samspråk, att hon hvarken tycktes
hafva ögon eller öron för någonting omkring sig.

De gingo raskt tili sista hörnet vid den snedt-
emot liggande skvären, där trädens toppar redan
skiftade rödbruna i kvällsskymningen, och vände
sedän långsammare tillbaka.

Nu kunde hän se dem båda en face. Irma var
förtjusande, hennes kinder glödde, och ögonen lyste.
Så intagande hade hän ännu aldrig sett henne.
Och så dräkten därtill, den välgjorda marinblå vår-
kostyraen, som satt såsom gjuten på hennes härliga
gestalt.

Mannen vid hennes sida var också en ståtlig fö-
reteelse. De samtalade, som nämndt, lifligt. Dock
föreföll det Paul, som om Irmas intresse värit mera
i ögonen fallande.
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Nu vände de återigen. Alltså en promenad tete-
å-tete, fram och åter på denna tysta, aflägsna gata,
där de synbarligen trodde sig vara fullkomligt ostörda.

Paul smålog ironiskt. Hän kände plötsligt en
oemotståndlig lust att gå tvärsöfver gatan och korsa
deras väg för att se, hvilken min Irma skulle göra.

En sekund dröjde hän vid denna tanke, sedän
drog ett uttryck af trötthet öfver hans vissnade
drag.

Hvad skulle det egentligen tjänat tili? Hvad var
hans mening därmed? Hade inte fröken Walle full
rättighet att promenera med en bekant herre eller
dam på öppen plats en ljus kvällstund? Däri låg
ju alls ingenting ondt eller klandervärdt, och om
Irma sett Paul, skulle hon helt visst såsom vanligt
skänkt honom en vänlig hälsning.

Men om den där mannen var en beundrare
hän tryckte ofrivilligt handen mot hjärtat! Än se-
dän! Rådde hon för det, om hon gärna gick vid
hans sida, det var väl icke underligt, så ståtlig och
ridderlig som hennes ledsagare såg ut. Alla kvin-
nor dyrka just sådana män, och om hän, Paul, nu
trädde fram, exponerande sin snedvridna kropp i
det skimrande aftonguldet, hvem led väl däraf mer
än hän själf, den stackars karikatyren, i bredd med
dessa två sköna skapelsens mästerverk.

De skulle kanske helt grannlaga flyktigt mönstra
honom och efteråt yttra en måhända medlidsam, i
alla händelser likgiltig anmärkning rörande hans
lyten, men hän själf skulle gå hem med en känsla
af djup blygsel.
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Långsamt, och som otn hän haft en blyvikt fäst
vid hvardera foten, vandrade Paul återstoden af
hemvägen, och så länge hän kunde se fortforo Irma
och hennes följeslagare att oberörda af tid och rum
promenera fram och åter i den skymmande kvällen.

Då Paul kom hem, satt hans mor vid lampan
och stickade. Hon såg allvarsam ut och hade ett
missbelåtet drag öfver sitt annars så vänliga ansikte.

Paul begynte gå fram och åter på den mjuka
golfmattan såsom alltid, då hän var nervös och
orolig tili sinnes.

Kan du inte slå dig ned, min vän? frågade
fru Hallden och såg en smula irriterad bort tili
honom.

Om mamma nödvändigt önskar det. Paul
sjönk uttröttad ned i den hvilstol, modern afsiktligt
skjutit fram åt honom.

Jag var hos Åkerbergs i dag sade kom-
merserådinnan och drog i sitt trådnystan med en
liten otålig knyck.

Nå, de mådde väl bra framkastade Paul lik-
nöjdt.

Det gjorde de, och Augusta var så glad, som
jag aldrig sett henne förr. Deras son hade just
förlofvat sig.

Jaså, Axel har gått åstad nå man skall väl
gratulera!

Naturligtvis! Kommerserådinnans stickning
sjönk ned i famnen.

Unge Åkerberg har ju åldern inne och modern
har länge längtat efter att hän skulle göra sitt vai.
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Då är ju allt som det skall vara.

Paul lutade sig trött tillbaka mot hvilstolens
sammetskuddar.

Ja, hos Åkerbergs svarade fru Hallden
och drog ut på namnet.

Båda föräldrarna voro nöjda med Axels vai.
Det är en af hans kusiner, som besökte dem på
nyåret, den lilla blonda, om du minns, en så söt
och rar liten flicka man någonsin kunde önska sig
tili svärdotter. Men de skulle nog värit belåtna
i alla fall, bara för att få se honom gift.

Fru Hallden suckade betydelsefullt.
Augusta Åkerberg frågade för resten, om det

var sant, att du skulle gifta dig ? Hon såg spör-
jande, men ej förväntansfullt på sonen.

Jag gifta mig, så absurdt!
Det kan jag icke inse. Modern rätade på

sig. Om du bara kunde finna en flicka, som anstod
dig. O Paul, min egen, egen gosse, gör mig den
Stora glädjen! Jag har väntat så länge, och i dag,
när jag såg fru Åkerbergs glädje, blef jag afund-
sjuk. Förstår du inte det, Paul, att hvarje mor trär
efter sinä barnbarn.

Paul log ett bittert leende. Hur tycker mamma,
att jag skulle taga mig ut som lycklig brudgum

frågade hän skarpt.
Fru Hallden betraktade honom kärleksfullt. För

hennes älskande blickar hade hans lyten längesedan
förvandlats tili små kroppsliga svagheter, som ingen
kunde fästa sig vid. Hon var så stolt öfver Pauls
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goda hufvud och affärsanlag som trots någon annan
mor öfver en sons kroppsliga fullkomligheter.

En så plikttrogen människa, som Paul var, skulle
ju blifva en alldeles utmärkt familjefar. Och en
god son ger löfte om en god make.

Hvarför skulle hän då bli ogift?
Hvilken ung flicka som helst borde vara glad,

om hans vai föll på henne. Att få en så bra man
och göra ett så i allo godt gifte.

Så resonnerade fru Hallden och Paul förstod
henne väl.

Hans bitterhet smalt plötsligt bort, som snön för
den blida vårsolen nyss, och hän böjde sig framåt
och kysste ömt moderns knubbiga hvita hand med
de många blixtrande juvelringarna.
- Kära, kära mor sade hän sakta. Jag

ville ingenting hellre i världen än uppfylla din ön-
skan. Och jag vill hviska ett förtroende i ditt ora.
Jag har redan gjort mitt vai, jag har också försökt
vinna den jag utkorat, men .

Men —? Modern såg upprörd på honom.
Det har inte gått såsom jag hoppats sade

Paul lågt, och i den stunden kände hän som om
halmstrået hän så ifrigt omfattat plötsligt brustit.

Hvad, icke lyckats? Kommerserådinnan rätade
på sig. Vili hon inte ha min gosse? En sådan
fjolla du fäst dig vid!

Nej, nej, mamma, inte så! Hon är den bästa,
den ädlaste och vackraste flicka jag mött, men, ser
du, hon tager saken på ali var, är det inte rätt, hvad?
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Hon var inte beredd att gifva mig ja på fläcken,
fastän hon är fattig och jag rik. De finnas nog
som skulle gjort det, som skulle sintit ögonen för
minä brister och bara tänkt på alla de förmåner ett
giftermål med kommerserådet Halldens enda son och
arftagare skulle medföra. Men det gjorde inte min
Irma Walle!

Irma Walle eftersade kommerserådinnan,
och där kom ett nytt drag i hennes ansikte, någon-
ting tveksamt och oroligt. Den där flickan på
din fars kontor frågade hon hastigt.

Ja, just hon utbrast Paul, glad redan af att
fritt få tala med någon om den älskade. Är hon
icke ståtlig, mamma?

Jo visst, men hon ser en smula högmodig
ut, tycker jag.

Säg stolt, mamma, det är just det utmärkande
draget hos Irma, att hon så ensam i världen som
hon värit, så väl förstått att faga vara på sin kvinn-
liga värdighet.

Och tili henne har du friat, Paul?
Ja svarade hän sakta.
Och hon har sagt nej sporde modern vi-

dare.
Hon har bedt om tid för att öfverväga ett så

viktigt steg, men jag fruktar jag fruktar storligen,
att det ändå blir ett afslag tili sist.

Hän lade sin smala, magra hand öfver ögonen
för att icke ens låta modern se, huru djupt denna
smärta berörde honom.

Fru Hallden satt ett ögonblick tyst. Sedän sade
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hon ien något kylig ton: Var lugn, du Paul, Irma
Walle säger nog alldeles säkert ja!

Tror du, kara mamma tror du det verkli-
gen! utropade Paul och reste sig lifligt.

Jag är fullkomligt öfvertygad därom, min son.
Paul hade åter lagt handen öfver ögonen för att

dölja den häftiga rörelse det nyväckta hoppet orsa-
kade honom.

Modern betraktade honom med en halft undrande,
halft vemodig blick.

Min stackars, kära gosse, gifve Gud det skulle
blifva tili din lycka Ijöd det tyst, men innerligt
ur hennes kärleksfullt bekymrade modershjärta.

VII.

I maj reste Paul ut på par veckor, i och för af-
färer denna gång. Då hän kom tillbaka, hade Irma
Walle begifvit sig tili landet på sin sommarledig-
het.

Paul tyckte att kontoret föreföll som ett fängelse,
när hon var borta. Staden var utdöd likt en öde-
mark, och tili och med den trefna, komfortabla vil-
lan ute i skärgården, där hän alltid eljes trifdes så
väl, hade förlorat sitt behag för honom. Hän visste
icke, hvad hän skulle taga sig tili, då arbetet för
dagen var slutadt, bara för att de där svarta ögo-
nen icke blixtrade i hans närhet eller den röda
munnen icke hälsade honom med ett leende, när
hän trädde in på kontoret om morgonen.
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Hän rörde sig nästan som en sömngångare och
kände icke intresse för någonting i världen.

Kommerserådinnan såg det med oro såg att
hän hvarken åt eller drack och hörde honom röra
sig halfva natten i tornrummet, som låg öfver hen-
nes sängkammare. Hon hade alls ingen sympati
för fröken Walle. Det var en helt annan sorts flicka
hon skulle önskat sig tili svärdotter, en liten mjuk,
glad och vänlig varelse, som kunde smogit rätt in
i hennes hjärta lyckliga Augusta Åkerberg!
När fru Hallden tänkte på Irma Walle, blef hon all-
tid så märkvärdigt kali och styf. Det var inte för
att hon var fattig och hade en underordnads plats
hos kommerserådet nej, hon visste alldeles sä-
kert, att ingenting däraf vägde i vågskålen, men
hon var bara så rädd, att den där stolta skönheten
inte var värd hennes Paul. Hän som hade ett så
ömt hjärta och var så finkänslig ingen visste det
bättre än hans mor.

Men då Paul nu en gång fäst sig vid henne,
önskade fru Hallden uppriktigt, att Irma icke måtte
förhala tiden därtill föranledd af egna kanske nog
så egoistiska skäl. Ty hon visste, att hennes son
led under den långa väntetiden. Att hans önskan
skulle gå i uppfyllelse det betviflade hon icke ett
ögonblick. Det gällde blott när, och hon kände
ibland en oemotståndlig lust att kunna påskynda
händelsernas gång, samtidigt med att den ständigt
gnagande oron för Pauls framtida sällhet oaflåtligt
ansatte henne.

Afgörandet kom emellertid snabbare än hon väntat.
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Redan veckan efter Irma Walles återkomst tili sta-
den skedde förklaringen mellan Paul och henne, och
glädjestrålande förde hän fästmön tili föräldrarna.
Hon blef väl emottagen af dem, kommerserådet
själf tyckte, att sonen valt en ståtlig brud, som fram-
deles väl skulle kunna representera huset, och modern
var glad åt att se, huru lyckan likasom genom-
lyste Pauls hela väsende. Hän var som förvandlad
och tycktes helt och hållet gå upp i sin starka, li-
delsefulla kärlek.

Som de unga tu ingenting hade att vänta på, be-
slöts, att bröllopet skulle ske inom kort, hvarefter
de nygifta genast skulle företaga en „bridal tour“
tili Paris. Irma ville hålla ut med arbetet på kon-
toret tili det sista, men Paul tillät det ej. Hon
skulle nu bara hvila och tänka på sin utstyrsel,
hvartill pappa kommerserådet skänkte medel med
frikostig hand.

Hans svärdotter skulle i alla afseenden uppträda
värdigt familjen och de förhållanden, i hvilka hon
nu inträdde. Unga fru Hallden behöfde verkligen
icke stå tillbaka för någon, om det berodde på ho-
nom. Hän hade också önskat, att vigseln skett i
kyrkan för att gifva den högtidliga akten mera of-
fentlighet, men Paul hade förskräckt ryggat tillbaka
därför, och äfven Irma var mot förmodan ense med
honom, ehuru hon vid detta tillfälle kunnat förvåna
forna väninnor med hvitt siden, äkta spetsar och
ett dyrbart juvelsmycke, som svärfadern skänkt tili
bröllopsgåfva.

I stället försiggick vigseln nu i ali stillhet. Irma
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var iförd resdräkt. Efteråt afåts en splendid frukost
i den trängsta familjekretsen, förrän brudparet tog
afsked.

Sex veckor räckte bröllopsfärden. Paul hade svårt
att dröja längre denna gång, men lofvade sin unga
fru en tripp tili södern nästa vår. Så kommo de
hem ooh slogo sig ned i den eleganta våning för-
äldrarna ordnat för dem i sitt nya hus.

Irma fick carte-blanche af sin förtjusta make att
göra hemmet så extra modernt, som hon möjligen
åtrådde. Alltsammans var ju för honom blott en
passande infattning tili den blixtrande juvel, hän
lyckats vinna.

Fru Irma Hallden tog sig också verkligen präktig
ut som värdinna i eget hem. Hon var så i alla
afseenden lagom, jämn och älskvärd mot forna kam-
rater, artig i sitt sätt mot svärföräldrarna och mildt
skämtsam med Paul.

Och hvilken förmåga att organisera ett hushåll!
Aldrig hade man kunnat vänta något sådant, så
ringa erfarenhet hon haft i det hänseendet. Men
nu först tycktes Irma riktigt hafva kömmit på sin
rätta plats i världen. Nu fick hon visa, hvad hon
dugde tili.

Kommerserådinnan hade alltid ansetts, och väl
äfven i tysthet ansett sig själf, som en omtänksam
och duglig värdinna. Men i bredd med sin svär-
dotter sjönk hon nu ned tili en formlig nolla.

Hon nästan häpnade öfver Irmas säkerhet och
representationstalang och kände sig helt blyg och
oviss i hennes närhet, hon, som just räknat på och
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loivat sig själf, att riktigt på allvar taga svärdottern
under sinä moderliga vingars skugga.

Nu var det däremot Irma, som med vänligt öf-
verseende betraktade sin svärmors gammaldags ideer
och urmodiga arrangemang. Hon förstod ju inte
bättre, den snälla gamla. Hon hade alltid värit
något inskränkt, men det rådde hon ju inte för.

Paul fick sitt djupa veck mellan ögonbrynen, hvar
gång hän hörde Irma yttra sig i denna ton om hans
mor, men hur det nu var, kom hän sig aldrig för
att opponera sig däremot. Hän teg ofta, då hän
äfven i andra afseenden ej delade hennes tanke,
eller ogillade hennes indolanta, öfvermodiga sätt
att uttrycka sig om personer eller förhållanden, som
hän satte värde på.

Det gick så lätt för honom att ursäkta henne och
intala sig en annan åsikt. Helst sköt hän undan
sådant, glad att helt få hängifva sig åt sin nya
lycka, så stor, så full och rik, att allt annat i jäm-
bredd därmed blef smått och obetydligt.

Då Irma bar en ny toalett alltid något extra
tyckte hans bedårade ögon, att den var- oöfver-

träfflig. Och när hon arrangerade en middag eller
supe hemma hos dem, fann hän det hela närmast
fullkomligheten.

Irma tyckte om att åka automobil, ergo skulle
hon få en egen. Hon ville utbilda sig tili ryttarinna,
och Paul var stolt öfver att se den junoniska ge-
stalten tili häst i en klädsam riddräkt.

Alit hvad hon företog sig, fick hans gillande.
Fru Hallden sade, att det var lätt för Irma att vara

11
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en bra hustru, då hon hade en sådan man som
Paul. Men då log hän och förklarade, att hans
älskade var en krona bland kvinnor, hans tankars
tanke och hans hjärtas drottning, och att hän för
hvarje dag som gick alltmer insåg, hvilken skatt
hän i henne vunnit.

VIII.

Kommerserådet hade byggt en elegant villa åt so-
nen i närheten af sin egen och invigt den på sin
svärdotters namnsdag, Maria dagen.

Irma tyckte om att representera också där ute, och
när gästfrihet sommartid skulle öfvas mot utländska
affärsvänner, var det i den nya villan, man tog emot
dem för att „skona mamma" från bråk och besvär,
som unga frun uttryckte sig.

Kommerserådet såg ej heller ogärna, att hans
ståtliga svärdotter presiderade vid det prydliga mid-
dagsbordet. Hon slog alltid an på de främmande,
och så talade hon språk med största ledighet. Det
hade alltid värit en stötesten för mor där hemma,
när hon tog emot utländska gäster.

Fru Hallden själf sade ingenting. Hon bara knep
ihop läpparna, och hvar gång Irma hade fest, var
hon regelbundet illamående.

Unga fruns mun drogs alltid tili ett litet försmäd-
ligt löje, när hon mottog detta budskap. Den
gamla var avundsjuk på henne, förstås, kunde inte
lida den nya solens uppgång. Puh det brydde
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hon sig icke ett dugg om. Gurnman var tråkig och
antik, inte alls representativ i hennes moderna krets,
men svärfar höll i sig. En charmant kari, riktig
världsman, med honom kom man alltid väl tili
rätta.

Det var också kommerserådet, som spelade värd
vid festtillfällena. Den unge äkta mannen hade ju
värit skygg och tillbakadragen, och när de hade
gäster, bestod hans enda fröjd nti att beundra Irma
och hennes sätt, som alltid ånyo tjusade honom.

I det hela trifdes Irma dock aldrig länge i den
vackra villan. Hon måste ut och andas friare luft,
få nya, friska intryck. Det var sumpigt i viken
nedanför villan, hette det. Unga frun led af bron-
kitis, och så for hon hvarje sommar på längre eller
kortare tid att rekreera sig vid någon modern kurort.

Det hade fru Hallden den äldre också gjort, om
ock med större skäl, så att hvarken far eller son
fann något att anmärka därvid. Ibland följde Paul
också med, fastän Irma visst icke satte det i fråga,
hon som kände huru välbehöflig hän var på konto-
ret. Oftast gjorde hän blott en snabb tur ut för
att ledsaga henne hem.

Det var också verkligen fallet, att kommerserådet
icke mer hade sin forna arbetsförmåga, och affären
tog därför allt mer Pauls både tid och tankar i an-
språk. Tärd och blek föreföll hän äfven, men hän
talade aldrig mer om sin hälsa och såg helst, att
ingen annan heller gjorde det. När man har en
ung, lefnadsglad hustru, så hette det
bland kontorspersonalen.
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Då Irma var borta, bebodde Paul alltid sitt gamla
tornrum där hemma. Hän trifdes ej utan henne i
de granna rummen där nere, och det kändes godt,
att om kvällarna sitta med modern på verandan
och se solen gå ned.

Båda hade blifvit mycket tysta, men de förstodo
hvarandra så väl i alla fall, och trifdes så bra till-
samman, då Paul var allena.

Irma tyckte eljes icke om, att hän „hängde efter
sin mor, som en pojkvasker", som hon sade. Paul
ville inte medge det, men hän såg nog, att förhål-
landet mellan de två fruarna var ganska kalit.

En gång hade fru kommerserådinnan ryckt fram
med sin älsklingsdröm tanken på barnbarnen,
som hon innerst så outsägligt längtade efter, men
då hade Irmas blick hårdnat tili så märkvärdigt och
svaret kom kärft. Jag tycker, svärmor borde vara
glad att siippa se en ny upplaga af Pauls sneda
ryggrad.

Orden träffade fru Hallden som ett piskrapp. Hon
bleknade, men intet ord trängde fram öfver de dar-
rande läpparna.

Irma såg ett ögonblick på henne med ett kalit,
nästan grymt leende i de granna ögonen och läm-
nade sedän rummet med en segrares hållning. Från
den dagen nämnde kommerserådinnan aldrig mer
ett ord om sinä käraste förhoppningar, som hon
begrof i djupet af sitt hjärta, men hon drog sig äf-
ven mycket tillbaka från världen och sin forna um-
gängeskrets.

En mindre god hälsa var ju ett uppenbart skäl
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därför. Andra sade, att fru Hallden blifvit religiös.
Faktum var, att hon ofta bevistade bönemöten och
sammankomster. Det hade kömmit något mycket
stilla öfver henne, och hon började plötsligt se gam-
ma! ut med silfverstrimmor i sitt mörka hår. Paul
kunde ibland böja sig ned och kyssa det hän
som aldrig slösat med smekningar. Det är så vac-
kert, ditt hår nu, kära mamma sade hän då.
Det gör dig så värdig.

Då fick hon tårar i ögonen, men log dock mildt
mot sonen, medan hon forskande betraktade hans
bleka ansikte, och i de tärda dragen sökte tyda,
om hän fortfarande var lycklig.

Det kom stundom så dystra aningar öfver henne.
Modersblicken är ju mera skarpsynt än andras.

Men hon frågade honom aldrig och häntydde ej
heller någonsin därpå.

I grund och botten voro ju Paul och hans hustru
fullkomliga kontraster, och detta icke blott i yttre
hänseende. Dessa olikheter framträdde alltmer un-
der årens lopp.

Irma älskade nöjen och ett gladt sällskapslif. Paul
däremot besökte högst ogärna någon offentlig till-
ställning och föredrog lugn och enslighet framför allt
annat. Den unga frun idkade sport med passion,
en sysselsättning, som hennes man af lätt begripliga
skäl aldrig öfvat. Och när en god bok gaf honom
odeladt intresse, fann Irma ofta den nyaste romanen
uttråkande.

Paul måste ju ock ägna mycken tid åt arbetet,
och att vara allena kunde Irma aldrig fördraga. I
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sitt hem ägde hon blott att befalla utan att själf
någonsin behöfva lägga hand vid det minsta. Om
än en stor del af hennes dag gick tili butik-besök
och sömmerskor, fanns där dock många lediga tim-
mar, och dem använde hon företrädesvis för sinä
nöjen, teater, sport, konserter och soareer, allt stäl-
len, där hon kunde lysa och ses och där hon blef
uppburen af det glada sällskapet.

Tili en början hade Paul funnit sig belåten med
att se henne välklädd och vid strålande lynne be-
gifva sig bort för att roa sig. Hon var ju så ung
och så vacker, det var naturligt att hon behöfde
omväxling och förströelse. Ja, tili och med fastän
hän visste, att hon var sex år äldre än hän själf
något som hän ej kunnat ana, då de blefvo förlofvade

höll hän på Irmas ungdom, ty åldern berodde
ju mest på sinnet, och hän, Paul, hade ju redan vä-
rit gamma! i vaggan.

Men allt som tiden gick, föreföll Irmas jäktande
lif honom alltmer oförklarligt och tröttande. Hän
började längta efter att rå litet mera om sin hustru
och att hafva hennes kära, vackra ansikte sig tili
mötes vid hemkomsten, som de första tiderna af
deras giftermål.

Numera var ju Irma mest alltid borta. Och då
hän matt af dagens ansträngande arbete, återvände
från kontoret, var hemmet så ödsligt och tomt, att
hän helst drog sig tillbaka i sitt eget rum.

Fordom skulle en sådan lugn ensamhet med de
kära böckerna omkring sig förekommit Paul som
höjden af ali trefnad, men nu fanns där städse in-
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nerst i Hans hjärta en tärande saknad, en hunger
efter den älskades närhet, som ej ville låta stilla sig.
Så småningom blandade sig också däri så
mycket hän än stred däremot andra lägre
känslor.

Hän blef svartsjuk på de många, som delade Ir-
mas sällskap på hans bekostnad. De röfvade ju
från honom, hvad som var hans rättmätiga ägo-
del.

Ibland då hän tänkte på de unga herrarna borta
på promenaden, i salongerna eller i teaterlogen,
kunde hän bli så upprorisk tili sinnes, att hän ru-
sade upp och stormade fram och åter, tills hän af
trötthet dignade ned i sin hvilstol.

Hvarför gick hän inte själf ut med sin hustm?
Ack ett bittert leende lekte på hans läppar
huru skulle hän, krymplingen, passat där borta och
vid Irmas sida! Folk skulle skrattat åt ett så omaka
par! Hän själf skulle väl kunnat fördraga det
hän hade lärt mycket under de gångna åren i det
hänseendet, men Irma!

Aldrig skulle hon stått ut med att blygas för ho-
nom inför människor, som säkert värit redo att
håna henne, för att hon räckt honom sin hand.
Icke heller hade Irma någonsin yrkat på att hän
skulle ledsaga henne. Det var nog också ett törne,
som stack, ehuru hän aldrig ens för sig själf med-
gifvit det.

Alltså hellre än det andra, denna Stora tom-
het, ehuru den stundom var fylld af så många mörka
tankar, att hän knappt kunde uthärda den.
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Hän tyckte också att folk begynte se åt honom
med medlidsamma blickar. Var det var det nå-
gonting hos Hans hustru som kunde klandras, nå-
gon oförsiktighet i hennes sätt hon var ju så
liflig någonting som man kunde missförstå!

Hän talade en gång om det med sin mor, liksom
för att taga Irma i försvar mot något hemligt an-
grepp. Hans hustru kände nog sin ställning, hon,
mer än andra, visste bevara sin värdighet det
behöfde man aldrig betvifla.

Fru Hallden nickade. Ja, ja, så var det ju
dricker du inte te med oss, Paul!

Nej tack, mamma Ijöd svaret. Jag tror
alldeles säkert, att Irma blir hemma i kväll, och då
vill jag inte vara borta.

Så var det ständigt. Då Paul hälsade på uppe
hos föräldarna, var det blott en kort stund hän
dröjde och med oro för att Irma möjligen saknat
honom. Irma, som alltid lät honom vänta och som
dag efter dag, vecka efter vecka alltmer försummade
honom.

Paul led och teg, teg i det längsta. Hän hade
ju också fått erfara, att hans dyrkade drottning var
en ganska hård och egoistisk härskarinna, som aldrig
tålde minsta motsägelse, åtminstone från sin mans
sida. Vid blott en framkastad fråga om huru hon
skulle tillbringa sin afton, kunde hon brusa ut med
en brutal häftighet, som kom hans nerver att vibrera
i timtal efteråt.

Hellre allt annat än att se henne sådan suc-
kade hän se att hans soi hade fläckar.
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En ren tillfällighet föranledde honom dock att
bryta den tystnad, hän så länge ålagt sig.

Då hän en eftermiddag gick hem från kontoret,
långsamt som hän numera alltid gjorde det, emedan
hans sida ofta plågade honom, hörde hän Irmas
namn nämnas af två herrar, som högt samtalande
promenerade par tre steg framför honom.

Alla veta det sade den ena alla utom
mannen förstås. Hon lär släntra med karien hvar-
enda dag bifogade den andra. >— En charmant
kvinna, men en durkdrifven kokett, om inte

En af de farliga, menar du, hä hä hä.
Flera mötande tystade de samtalande. Paul måste

också stanna och draga efter andan. De där orden
hade träffat honom alltför plötsligt. Hvad var det
egentligen som hän ensam icke visste? Att hon
gick med en herre. Ack, med flere, hän hade ju
själf sett det många gånger utan att ens försöka
hindra det. Hvad folk ändock kunde vara klander-
sjuka, allt hvad hon gjorde tadlade de. Det var nog
bara avundsjuka, för att hon var den hon var, men
hän skulle nog försvara henne.

Paul började sakta gå framåt. Hjärtat bultade så
våldsamt, att det nästan förtog honom andedräkten.

En durkdrifven kokett om inte något värre,
förstås, det var nog talarens mening. Så nedrigt
att yttra sig så om en kvinna, en hederlig mans
hustru. Orden kommo honom omedvetet på läp-
parna. Stackars Irma, det var ändå synd om de
vackra och liffulla, alla misstrodde dem, de fula
fingo nog gå i fred.
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Naturligtvis måste hon gå ut med bekanta, hän
hade ju själf bedt henne därom, eller bedt den ena
och den andra ledsaga henne i hans ställe, men nå-
gon särskild nej, det visste hän ingenting om,
Aldrig hade Irma visat sig falsk eller osann ens i
det minsta, men om hon blef klandrad, hade hän
visst själf stor skuld däri.

Hän skulle numera själf gå ut med sin hustru,
hän skulle tvinga sig tili det. Och med honom
skulle hon ej behöfva frukta folks tadel och ogil-
lande. I alla fall borde hän kanske varaa Irma.

Hän ryste tillbaka för det ordvall hän skulle möta,
den storm hän måste uppröra, men det var väl i
alla fall hans plikt att göra det och en plikt, om
än så svår, hade Paul aldrig undandragit sig. Det
gällde blott att finna ett passande tillfälle och så ej
försumma det. Med detta fasta beslut öppnade Paul
tamburdörren och trädde in.

IX.

Upplyst öfverallt.
Det klack tili i Paul. Irma var således mot van-

ligheten hemma.
Ack, jaså, nu kom hän ihåg. Det var ju i kväll

den Stora lotterisoareen, där hans hustru var med i
bestyrelsen. När hon skulle vara ute om kvällen,
tog hon sig vanligen en siesta, förrän hon klädde
sig. Den unga frun förstod utomordentligt väl att
sköta om sig och bevara sitt utseende.
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Irma tyckte aldrig om att bli störd under sin
hvila. Nej, nu var tillfället att tala säkert icke lämp-
ligt.

Hän gick tyst in i salongen, och vidare tili unga
fruns boudoar. Där brann det hvita, elektriska lju-
set i en liljekalk öfver skrifbordet. Paul trodde,
att Irma låg i sofrummet och ville lyssna vid dör-
ren. Då ropade hon hans namn från den lilla di-
vanen närä katninen.

Jag trodde du slumrade där inne för att orka
hålla ut i kväll sade hän och vände sig mot
henne.

Jag har ondt i hufvudet svarade hon kort.
En kopp starkt te skulle säkert göra dig godt!

Skall jag ringa, säg?
Nej, jag bryr mig inte om något te. Jag har

tagit ett pulver och blir bra tids nog.
Godt.
Hvarför står du och ser så orolig ut, kan du

inte sätta dig? Ditt ideliga gående irriterar mig
alldeles ofantligt.

Paul satte sig stilla. Du ser så blek ut, min
vän. Kanske du öfveransträngt dig med förberedel-
serna tili den här välgörenhetstillställningen?

Visst icke, sådant tröttar mig aldrig, men man
blir nervös, då folk förtretar en.

Har du haft ledsamheter? Paul var genast
färdig att försvara henne. Hvem har sårat dig,
min älskade?

Hvem som helst skrek hon hvasst. Gå
de inte omkring en stackars kvinna och tissiä och
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tassia dumheter, så att man kan bli grön. Alla
människor äro orättvisa och afundsjuka.

Ja, det har jag också sagt mig själf i dag;
hela hemvägen tänkte jag inte på annat.

Af hvilken anledning? Irma hade plötsligt
satt sig upp och fixerade honom skarpt under de
halfsänkta ögonlocken.

Paul märkte, att hän plumsat uti utan förberedelse,
och nu måste hän gå vidare.

Det var något jag hörde på gatan, ett hög-
Ijudt samtal mellan två herremän sade hän tve-
kande.

Och det angick mig?
Hän nickade.

De kolporterade ut dumma historier, kan jag
förmoda Irma rörde otåligt spetsen af sin ele-
ganta toffel fram och åter på divanens broderade
matta.

Paul berättade sanningsenligt, hvad hän hört. Du
förstår ju, att jag inte tror ett ord, af hvad de sade

ursäktade hän sig. Naturligtvis visste jag, att
min hustru var höjd öfver deras prat.
' Huru? Irma lutade sig tillbaka mot kud-
darna och lät blicken irra mot taket. Du är min-
sann bra litet misstänksam, min goda Paul sade
hon med lätt ironi.

Åh sade Paul och log svagt du må tro,
att jag nog haft minä duster med svartsjukans de-
mon i ensamma ögonblick. Att tänka på dig, arm
i arm med den eller den unge mannen i dansens
hvirflar, på promenaden eller i teaterlogen ack,
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vet du, min kära Irma, det har nog stått mången
het strid där inne i mitt tysta skrifrum.

Verkligen! Irmas ton Ijöd nonchalant.
Men du har aldrig tänkt på att din hustru kunde

. Hon höll upp.
Jag har litat fullt och fast på min hustru

sade Paul enkelt. Att tvifla på den man älskar
vore lika lågt som orimligt i lust och nöd, det
var ju vigselorden.

Irmas röda läppar kröktes. Ja inför altaret yttras
visst de flesta lögnerna sade hon.

Men du, Irma har ju ingenting att förebrå dig
därvidlag. Paul log tillitsfullt. Du gaf ditt
löfte efter mogen öfverläggning, så att jag vet, att
du menade allvar.

I viss mening!
Hvad vill det säga? Paul såg frågande på

henne.
Nå ja, det var nog med berådt mod jag gifte

mig med dig.
Af fri vilja, menar du väl?
Hvem skulle väl kunnat tvinga mig. Hon

skrattade kort. Men naturligtvis var det en all-
varsam sak.

Ja, äfven om man älskar hvarandra sade
Paul lågt.

Älskar pu hvad du alltid är sentimental!
Irma! Paul hade sprungit upp. Lek inte

med våra heligaste känslor!
Svara inte för andra än dina egna sade

hon hårdt.
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Paul blef dödsblek och försökte förgäfves få fram
ett ord. Slutligen sade hän hest; Du menar,
att du aldrig .

Älskat dig ifyllde Irma hänsynslöst. Och
du kunde verkligen vara en så fåfäng narr, att du
trodde, att en kvinna betänk en kvinna med mitt
utseende skulle gifta sig men en vanför krympling,
som du, af kärlek löjligt!

Paul stod som förstenad.
Du gifte dig likväl med mig?
Ja, jag gifte mig för att bli rik, få en god

ställning i världen och siippa träla som kontors-
flicka. Jag var ju inte heller så fasligt ung, som
du behagade inbilla dig.

Irma låg fortfarande tillbakalutad mot sidenkud-
darna och betraktade sinä briljantringar i tur och
ordning, från den lilla ormen med de gnistrande
ögonen, Pauls första gåfva, tili förlofningsringen
med stjärnan och den gedigna vigselringen.

Paul teg ännu, och hans bleka drag voro som
mejslade i Sten.

Hans tystnad retade Irma.
Du var en idiot som alla förälskade sade

hon trotsigt. Och därför såg du inte, hvad alla
andra människor visste. Tror du inte, att en sådan
som jag förstod, hvad det var att älska! —• Ah
jag höll ju på att bli galen af det!-Hän var så be-
dårande lång, mörk och vacker. Hon räknade
upp alla adjektiv på fingrarna. Vi hade redan
länge gått tillsammans, och jag hoppades hela tiden,
att hän skulle kunna besluta sig. Men jag var



175

för fattig, hade inga relationer och familjen var yt-
terst aristokratisk. Sä kom du med ditt kärlekspjol-
ler. Då spelade jag ett högt spel, hän var trumfen,
du hara en hacka i leken - om hän svek mig, ja
då hade jag ju alltid dig i reserv.

Hon log så, att de små hvita huggtänderna lyste
mellan de korallröda läpparna. Paul tänkte på
en ung tiger, tänkte redigt hela tiden, medan dessa
röda läppar skoningslöst sieto hans hjärtefibrer
isär.

Som lyst af en blixt såg hän framför sig den där
mannen, hvars bild Irma nyss mälat för honom.
Hän såg dem gå tillsammans en solig vårdag på
promenaden, den där dagen, då hon kom tillbaka tili
kontoret gråtande. Och så en skymningsstund på
den ensliga trottoaren fram och åter, ständigt fram
och åter.

Och den där karien hän kände att or-
det kom fram som afhugget hän försmådde dig
utan vidare. Det var väl därför du grät, då vi möt-
tes. Och sedän sedän svarade du ja på mitt
anbud?

Irma nickade.
Du tog dig en grundlig betänketid, du ville

se, om hän i alla fall möjligen skulle betänka sig
och vända åter tili dig?

Hon nickade åter, men denna gång något skyggt.
Och med denna herre är det man sett dig till-

sammans alla dagar. De där främlingarna på gatan
i dag hade således fullkomligt rätt alla visste det,
utom jag.
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Jag har inte gjort något orätt. Irma brusade
upp. Litet flirt, men nu kunde jag ju triumfera.

Det var en farlig lek! Inför Pauls stränga
blick märkte hon som nyss trott sig hafva öfverta-
get, att den man, hon så djupt förorättat, stod där
som hennes domare.

Du har gjort mig ondt sade Paul långsamt.
Du har bevisat mig, att det finnes afgrundsdjup

i människonaturen, som jag med ali min misantropi
aldrig ens kunnat ana, och att Guds skönaste mä-
sterverk, den fagra kvinnan, kan vara född utan
hjärta. Jag är glad, att min mor förnekats barna-
barn; jag skulle aldrig önskat mitt barn en sådan
moder som min hustru.

Irma ryckte tili! Hvad det var för en klang i
hans röst, och den lilla oansenliga gestalten hade
likasom vuxit. Aldrig hade hon trott, att Paul kunde
verka så imponerande. Hon riktigt kröp ihop un-
der hans fasta blick.

Du skall inte tro, att jag ämnar ställa tili skils-
mässa och bråk för det förtroende, du kastat tili mig
i dag ett förtroende, som du bort gifva mig
för länge sedän. Jag är kälkborgerlig, om du så
vill, jag tycker inte om att mätta folks skandalhun-
ger. Fortfar att vara rik och roa dig på min be-
kostnad, men på ett villkor när att du upp-
för dig värdigt mitt namn och aldrig mer ger folk
skäl tili klander. Det är ju ej för mycket begärdt
af den du svikit och förrådt.

Hän vände sig raskt om och lämnade rummet. —

Två timmar senare hörde Paul genom sin låsta dörr,
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att Irma begaf sig tili soaren. Hon var ändå en bra
stark kvinna, tänkte hän med en underligt stel blick.
Själf darrade hän konvulsiviskt, och det brusade
som ett vattenfall för hans öron, då hän lade sin
hand på låset och långsamt med stapplande steg
begaf sig uppför trappan tili föräldrahemmet.

Kommerserådet var i kväll på sin klubb, det visste
hän, och modern var ensam hemma. Fru Hallden
hade en längre tid lidit af neuralgi. Nu satt hon be-
kvämt i sin mjuka hvilstol, med en hvit sjal öfver
skuldrorna och ett vackert ullgarnsbroderi i handen.
Det varma, komfortabla rummet, den klara belys-
ningen och den gamla fruns fridfulla ansikte allt-
sammans erbjöd en bild af harmoniskt lugn.

Välkommen, Paul, hjärtligt välkommen häl-
sade hon den inträdande. Visste du, att pappa
var borta i kväll och jag allena?

Ja, jag mindes det. Hans röst hade ett så
främmande tonfall, att kommerserådinnan förvånad
blickade upp. Då märkte hon med oro hans ytter-
liga blekhet och frågade ängsligt, om hän mådde
Ula.

Jag vet inte, mamma, men jag är mycket trött.
Får jag hvila mig här på din soffa, som när jag
var gosse?

Gärna, min vän. Se här, jag breder en filt
öfver dig, du fryser ju, så att du skakar.

Gör jag det? Hvad det gläder mig, att du
behållit det gamla gröna ofvantåget på den här soffan,
det är så välbekant. lag tycker inte om nya, granna
saker, de verka så kylande. Och Paul lät hufvu-

12
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det tungt sjunka ned mot de mjuka, gröna kud-
darna och slöt ögonen.

Kommerserådinnan satte sig stilla ned vid Hans
sida. Hon visste ju ej, hvad som händt, men hon
hade en förnimmelse af att hvad Paul nu bäst be-
höfde, var ett stumt förståelsefullt deltagande.

Plötsligt vände hän sig mot henne, tog hennes
hand och lade den öfver sinä ögon. De voro
våta af tårar.

Stackars min gosse, det har nog händt dig
något ledsamt sade hon och smekte honom
ömt. Min Paul har aldrig haft lätt för att gråta.

Mamma, se efter om de tårarna äro röda
hviskade hän och kramade hårdt hennes hand.
Jag tycker det är mitt hjärteblod som förrinner, och
det är väl därför jag fryser.

Hon svepte filten tätare omkring honom. Mitt
barn, mitt barn, min lilla gosse, huru mången gång
har jag inte bedt Gud att få bära lidandets börda
för dig hviskade hon.

Jag vet. Hän nickade. Kroppsliga plå-
gor, ett helt lif med bruten hälsa är en stor pröf-
ning. Jag trodde en gång att det var den största,
som kunde drabba en människa. Nu vet jag, att
det finnes vida djupare kval min lyckodröm,
mitt lifs enda Stora lyckodröm, ack hvarför fick
jag icke dö, förrän jag vaknade ur den?

Modern svarade ej, hon visste nu, hvad hon
länge anat och fruktat, att Pauls sköna lyckoslott
var grusadt. Men det finnes känslor så fina, att de
icke tåla den minsta beröring och så ömmande, att
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ett enda ord af deltagande kan göra dem obotlig
skada. Därför teg hon.

Paul låg alltjämt kvar, men den konvulsiviska
darrningen, som oaflåtligt skakat hans bräckliga
kropp, upphörde så småningom, och modern kände,
att hans iskällä fingrar blefvo varmare under den
mjuka silkesfilten. Så drog hän plötsligt ett djupt
andetag. Förlåt, att jag är ett så tråkigt sällskap
i kväll sade hän sakta. Mitt hufvud kännes
så märkvärdigt tungt, och jag är så trött, att minä
ögon falla ihop.

Tag dig en blund, Paul upptnande fru
Hallden. Jag skall sitta här och vaka öfver, att
ingen kommer och stör dig.

Tack mor, och vill du jag har fått ett in-
falll vill du sjunga för mig som förr, när jag
var liten och sjuk och inte fick någon ro?

Hon nickade;

Sof liten vän i Guds faders hägn, Änglar vaka
vid hufvudgärden, Skydde gossen på lefnadsfärden,
Sof i mitt sköte, Sof tili dagens möte, Ingen oro
dig störa skall

Rösten var spröd, men oändligt mild, och öfver
Pauls lidande drag bredde sömnen sakta sitt rogif-
vande lugn.

Sof i Gud faders hägn, i modersfamn, i Jesu
namn.
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X.

Paul hade icke en aning om hvar hän befann
sig, då hän slog upp ögonen mot dagens ljus, och
det var först småningom hän kom underfund med,
att hän låg i sitt forna rum, tiemmä i mahognysän-
gen bakom den ljusblå skärmen med föräldrarnas
porträtt i smala guldramar på väggen och ofvanför
dörren en liten grupp, sammansatt af två salongs-
gevär, en vacker pilbåge och ett kruthorn.

Ja, hän var hemma igen. Det var det enda vissa.
Och modern satt vid hans bädd, såsom hon alltid
brukade, då hän var sjuk. Det kändes tryggt,
och så somnade hän igen.

Hän vaknade med långa mellantider för att taga
emot litet vin eller buljong, som modern matade
uti honom med en tesked. Hän var så trött, att
hän inte ens orkade strida emot, ehuru det plågade
honom att nödgas svälja. Sedän försjönk hän åter
i sin dvallika sömn.

En gång såg hän bort mot fönstret, där Irma stod,
halft skymd af gardinen, och hän frågade hvem det
var. Fru Hallden svarade, att det var en besökande,
men Paul föreföll orolig, tills hon sade, att de voro
allena. Hän ville inte se någon annan än modern
och gamla Fredrika, som skött honom i barndomen
och alltsedan stannat kvar i huset. Icke ens sin
far frågade hän efter och Irma fanns tydligen icke
tili för honom.

Modern hade som förr helt och hållet glömt egna



181

krämpor för att oaflåtligen ägna sig åt sin son.
Läkarne kommo och gingo och sågo betänksamma ut.

Paul hade fått en kastning åt hjärnan, och som
hans fysik alltid värit föga motståndskraftig och
hälsan isynnerhet den senaste tiden vacklande, var
det ovisst, ora hän någonsin mera skulle repa sig.
Det kunde bli förlamning i hela kroppen och andlig
slöhet, det var omöjligt att förutsäga något.

Hän hade insjuknat samma kväll hän kömmit på
besök tili sin mor, vaknat ur en kort slummer i
full yrsel, och någon förflyttning tili våningen inun-
der kunde icke komma i fråga.

Irma hade ej blifvit underrättad, förrän vid sin
hemkomst långt efter midnatt. Då någon omedel-
bar lifsfara ej förelåg, hade fru Hallden underlåtit
att telefonera, ja, hon hade tili och med senare
uppmanat henne att sofva ut, innan hon kom tili
den sjuke.

Efter hvad hon upplefvat med sin son kvällen
förut, visste hon, att det var det bästa för Paul, att
icke genast få se sin hustru, ifall hän nu vaknade
tili raedvetande. Egentligen hade hän ju ingenting
förklarat för henne, blott sagt, att hans lycka var
krossad. Men hvad som förefallit mellan man och
hustru, huru ohjälplig brytningen dem emellan var
och om någon skilsmässa blifvit ifrågasatt därom
visste hon ingenting.

Det var emellertid långt före morgonen, då hen-
nes svärdotter ringde på. Hon kom direkte från
soaren i sin ljusa sidenklädning med smycken i
det koafferade håret och bara armar det hela en
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skarp kontrast tili hennes dödsbleka ansikte och af
skräck förvridna drag.

Kommerserådinnan mottog henne kyligt, men då
hon ville skynda in i sjukrummet, höll hon henne
lugnt tillbaka.

Vi måste vara ytterst försiktiga, säger profes-
sorn, minsta rörelse kan verka en ny hjärnskakning.

Låt mig bara få se honom helst ett ögonblick.
Irma stod och tryckte händerna så hårdt ihop,

att naglarna pressades in i köttet.
Följ med då! Fru Hallden gick förut. 1

sinä mjuka skor och den grå morgonklädningen
med en liten hvit mössa på det grå håret passade
hon fullkomligt tili stämningen i sjukrummet. Hon
gled så tyst fram tili bädden, jämkade om kudden
under det med is höljda hufvudet och sköt sedän
lätt skärmen en smula åt sidan.

Irma stod som fastnitad och stirrade bort mot
bädden med de onaturligt Stora, nu stelt blickande
ögonen. Månne hon själf var medveten om, huru
föga den eleganta sidendräkten, de blixtrande bril-
janterna och dyrbara spetsarna harmonierade med
denna sorgfulla stillhet kring en dödssjuk människa?
Några sekunder därefter hade hon vändt sig bort
och gått.

Hon kom dock snart tillbaka, omklädd och märk-
värdigt undfallen. Hvad än fru Hallden bad henne
om, var hon genast villig att utföra. Men i
sjukrummet kom hon säilän, och helst blott då pa-
tienten sof. Som vaken var hän alltid orolig, om
flera personer befunno sig i närheten.
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Det var en underlig tid. Dag efter dag och vecka
efter vecka just ingen förändring i den sjukes be-
finnande. Sjukvården handhades fortfarande helt
och hållet af fru Hallden och den gamla tjänarin-
nan. Paul behöfde så oändligt litet, endast absolut
ro. Också var hela huset tyst som en graf.

Kommerserådet kom och gick på tåspetsarna, lyss-
nade vid dörren och talade med sin hustru, Innan
hän åter drog sig tillbaka. Ingen af dem hade nå-
got behof af Irma. Pauls hustru var den enda i
huset, som föreföll fullkomligt utomstående i fråga
om den sjuke. Ingen bad om hennes hjälp för ho-
nom, ingen frågade henne tili råds, ja, tili och med
professorn vände sig med sinä föreskrifter uteslu-
tande tili kommerserådinnan. De hade ju så mån-
gen gång förr kämpät igenom en allvarsam kamp
om Pauls lif och visste att uppskatta hvarandra.

Under allt detta var Irma emellertid beundrans-
värd, det måste fru Hallden medgifva. Hon kom hvar-
enda morgon, satt med sitt arbete i hvardagsrum-
met för att vara tili hands att besvara alla bud och
förfrågningar, serverade soppan åt sin svärfar vid
middagen och förvann om aftonen utan att göra
minsta affär af sig.

Kommerserådinnans hjärta veknade. Hvad som
än förefallit mellan Paul och hans hustru, så var
hon dock nu en människa, som led, det stod tyd-
ligt att läsa i det nyss så blomstrande ansiktet. Tili
och med den stolta hållningen var borta. Hon
hade likasom krumpit ihop under någon fruktans-
värd tyngd, som synbarligen djupt nedtryckte henne.
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En afton kotn fru Hallden in tili henne, där hon
satt i samma gröna soffa, där Paul legat den kväl-
len hän insjuknade.

Det var hra, att du inte gått ännu, kära Irma
sade hon vänligt.

Jag ville blott tala ora, att Paul i dag begär-
ligt drack sin soppa, och professorn säger, att det
är ett godt tecken.

Irma nickade. Hon hade lagt undan arbetet och
satt med händerna korslagda i famnen. Plötsligt
vände hon sig mot kommerserådinnan.

Mamma det var säilän fru Hallden hört
denna benämning från hennes läppar mamma,
hvad sade Paul ora mig, då hän kom hit tili dig
den där kvällen? Hon såg spändt på henne!

Om dig den gamla frun upprepade orden
helt långsamt. Hän sade alls ingenting om dig.

Det kan inte vara möjligt, hän måste ju ha
beklagat sig öfver mig. Försök att påminna dig
allt, mamma?

Fru Hallden skakade sitt hufvud. Paul var
mycket sorgsen sade hon sakta och hän såg
mycket lidande ut. Jag anade, att någonting in-
träffat, men frågade ej, och ditt namn kom icke
öfver hans läppar.

Åh, du visste nog utan frågor, att alltsammans
var min skuld, att det var jag, som gjort honom så
gränslöst olycklig.

Hän sade något om sin „lyckodröm“ och
klagade öfver att hän ej fått dö, innan den krossa-
des suckade den gamla.
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Irma böjde hufvudet som under ett slag. Jag
visste det, jag visste det hviskade hon. Det
är jag som siitit den i spillror och trampat på den.
Det var då hän kom tili di g.

Ja, man blir alltid en smula barn igen, när
man känner sig sorgsen eller sjuk. Och tili hvem
skulle ett barn gå för att söka tröst, om icke tili sin
mor sade fru Hallden mildt.

Irma nickade matt. Jag tror, att jag har dödat
honom hans själ, menar jag. Hon såg stelt
framför sig. Jag tog din son ifrån dig, mamma,
jag gaf honom mitt löfte i lust och nöd och nu

hon lade händerna för ögonen och stönade
högt.

Stackars barn! Kommerserådinnan stod nu
tätt invid henne och strök sakta med sin mjuka
hand öfver det vackra svarta håret.

Jag har inte mycken tröst för dig sade hon
stilla ty jag vet, att ingen sorg öfvergår smärtan
öfver begångna synder, men Paul älskar dig högt,
och därför tror jag visst, att hän förlåtit dig.

Nej, det har hän ej gjort svarade den unga
frun bestämdt. Hän sade, att hän ej ville ställa
tili bråk och skandal, men hän sade icke, att hän
förlåtit.

Du kan ännu få mottaga hans förlåtelse, om
Gud gör honom frisk.

Gud Gud ack, jag känner Honom inte.
Hän har inte funnits tili för mig, men om Hän är
en makt, som de säga, och icke ett blindt öde
må Hän då låta Paul lefva! O, jag begär ju inte
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att få tillbaka min forna plats i hans lif jag begär
ingenting annat, än att hän förlåter.

Hon nastan skrek fram de sista orden, och ändt-
ligen stormade tårarna fram ur de torra brännande
ögonen. Men fru Hallden tog stilla det mörka huf-
vudet och lade det med moderlig ömhet mot sitt
bröst. Jag ber Gud dag och natt för min gosse

sade hon lågt.
Bed då, att hän får lefva, o mamma bed, bed,

jag vet att du kan!
Den gamla frun rörde sakta iäpparna. Sedän

hviskade hon;
Mitt stackars, kära barn, hjärtat svider i mig

för din skull. Må Gud förläna ditt ångrande sinne
tröst. Men jag är bara en svag människa, jag vet
inte, hvad som vore lyckligast för Paul, därför be-
der jag blott: „Ske din vilja, o Gud!“

XI.

Det räckte länge, innan minnet med det fulla
medvetandet återvände tili den sjuke.

Vintern hade bytts tili vår och våren i full som-
mar, innan Paul åter, mot allas förmodan, trädde
tillbaka från dödsskuggans dal, hvars mörker i må-
nader omsväfvat honom. Tili en början påminde
hän sig blott förhållandena i föräldrahemmet och
trodde att allt var vid gamla. Men dag för dag
blef hän starkare, och minnet klarnade alltmer.
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Då återvände ock det lidande draget som vikit
under sjukdomstiden. Af vissa yttranden märkte
modern snart, att allt det förflutna gradvis trädde
in i hans hågkomst.

Men det dröjde dock länge, mycket länge, innan
hän nämnde Irmas namn. En dag, då solen sken
gassande varm in i sjukrummet, sade fru Hallden
någonting om att sommarn var het i staden.

Stackars mamma svarade Paul genast
hvad jag tycker synd om dig, som är tvungen att
stanna här inne med mig i stället för att svalka dig
ute på landet som de andra.

Villan står tom i år sade kommerserådin-
nan. Landet väntar på att få välkomna oss alla
på en gång.

Paul försökte le. Hvar, hvar är då Irma?
frågade hän mycket lågt.

Här, min gosse, alltid här!
Inne i detta rum?
Nej, du fördrog ju aldrig någon annan i din

närhet än gamla Fredrika och mig. Stackars Irma,
hon har haft en svår tid. Ingenting pröfvar mera
under en lång sjukdomsperiod än att sitta overksam
vecka efter vecka och endast vänta.

Och det har hon gjort?
Modern nickade. Paul vände sig mot väggen

och låg länge alldeles orörlig.
Skulle du vilja se henne? frågade modern

sakta.
Hän skakade på hufvudet. Jag har inte styrka

nog ännu mumlade hän.
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Men från denna stund såg fru Hallden, att Hans
blick ofta fästes vid dörren, som om hän väntat
att få se någon oförmodadt inträda. Dock frågade
hän aldrig efter Irma.

Mamma har magrat och ser dålig ut sade
Paul en morgon, då modern serverade hans frukost.

Och hvad du fått anstränga dig för min skull,
alla sjuklingar äro Stora egoister.

Det är säkert åska i luften i dag svarade
hon och du vet, att jag alltid är känslig därför.

Ja, därför skall du också nu strax slå dig ned
på din soffa och taga dig en stunds hvila. Låt dör-
ren stå öppen mellan rummen, så känner du dig
lugnare, och jag kan ropa, om det är något jag
önskar. Jag skickade ju Fredrika i morse tili vil-
lan efter nejlikor åt mig underförstått för att
skaffa henne litet frisk luft, ty blomdoften kan jag
väl knappt nog ännu fördraga.

Hän var så enträgen och fru Hallden längtade
verkligen att få lägga ned sitt värkande hufvud en
stund, så att hon slutligen gick in på hans förslag
och lämnade Paul ensam. Snart slumrade mor och
son helt godt, medan Irma Paul ovetande
vakade öfver, att ingen störde deras hvila.

Paul vaknade först. Hän låg stilla och lyssnade
efter ljud från den yttre världen, men gatan låg öde
i middagssolen. Där var alltid mycket stilla, och
blott sommarvindens lätta sus förnams i trädkro-
norna ute i planteringen midt emot. Modern sof
visst ännu, och hän ville ogärna störa henne, men
hän var mycket törstig.
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Mor, lilla mor ropade hän lågt. Då för-
nam hans fina hörsel plötsligt ljudet af lätta steg
alldeles i hans närhet. Sedän lades en smidig arm
fast kring hans axlar och höjde honom utan minsta
ansträngning från kudden, medan en hand räckte
fram glaset med hallonsaften.

I samma ögonblick visste hän, att det var Irma, och
kände som en elektrisk Ström genomila hela sin
varelse. Nu låg hän åter tillbakalutad mot kuddarna
med slutna ögon. Hän måste andas ut först. Sedän
slog hän långsamt upp blicken, och där stod den
högväxta gestalten med de tunga, svarta hårmas-
sorna, som skeno blanka i solljuset.

Hon blandade tili mera af limonaden, lät en li-
ten klar isbit sjunka ned i den rosenröda drycken
och ordnade sedän om ett och annat på nattduks-
bordet.

Mamma sofver ännu sade hon. Jag har
lagt en kompress på hennes hufvud, och det, tror
jag, skall bota värken. Hon såg halft förbi ho-
nom, medan hon talade, och innan hän hunnit tänka
på att svara, gled hon åter bort från honom.

Paul försökte vända sig om och se efter henne.
Det var ju deras första möte efter ja, efter långa
månader af skilsmässa, smärta och lidande. Och
hän hade knappast hunnit betrakta henne, innan
hon försvann, ännu mindre säga ett ord ens tili
tacksägelse för den hjälp hon gifvit. Och en så
god hjälp! Så stadigt, men likväl så lätt hade hon
höjt honom upp, utan att hän själf behöft det allra
minsta anstränga sig.
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Och huru såg hon egentligen ut. Hän försökte
återkalla Irmas bild bakom sinä slutna ögonlock.
Hän hade ju så länge blott bevarat det där fruk-
tansvärda minnet af de hårda ögonen och den
grymma rofdjursmunnen.

Men den kvinna, som nyss stod här invid honom
var en helt annan, nästan en främling. Ansiktet
hade blifvit så smalt och fint, läpparna hade blek-
nat och de Stora ögonen lågo djupt, omgifna af
mörka ringar. Ingenting annat fanns kvar än det
rika håret, den slösande prakten, som hän alltid så
dåraktigt beundrat. Irma såg inte så ung ut
mer. Om hän ock själf åldrats under sjukdomens
grepp, såg man redan, att hans hustru var äldre
än hän.

Ack, att hon gått så snart. Hän ville åh, hän
måste se henne igen. Hans hjärtas innersta fibrer
darrade af nyväckt längtan efter henne. Men den
nästa, som kom, var modern, stärkt och uppfriskad
af sömnen.

Är är Irma där inne? var Pauls första,
tvekande fråga. Jag hörde säkert hennes steg.

Ja, hon gick just ut för att taga sig en pro-
menad och hämta pappa från kontoret.

Paul suckade. Det var en tydlig missräkning
för honom, men Irma .kom inte den dagen och
inte heller den nästa. Hän vågade ej fråga, men
hän trodde nu, att hon inte ville komma in tili
honom.

Vi hafva tänkt ut en så fin pian sade fru
Hallden några dagar senare. Pappa ser litet an-
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strängd ut, hän skulle behöfva rekreera sig efter
den senaste tidens oro och arbete. Och' eftersom
professorn nu anser dig riktigt duktig, ja, så att vi
i nästa vecka få flytta dig ut tili villan har jag
rådt honom att göra en liten tur utomlands med
Irma, som vänligen loivat blifva hans ressällskap.

Paul svarade ej, men blef plötsligt mycket blek,
och mot kvällen hade hän feber. De följande da-
garna var hän också tydligen svagare, hän hade
ingen matlust och såg orolig ut.

Åkerbergs halva bjudit mig tili ladder i dag
berättade Iru Hallden mot slutet ai veckan.

Det är den andra lilla sonsonen de gamla lått
välkomna, och jag har svårt att neka dem att gå,
men Fredrika är tili hands hela tiden, som du vet?

Naturligtvis skall du gå. Paul var helt ilrig.
Är är Irma också bjuden?

Nej, du vet, att de här två unga Iruarna aldrig
dragit ett, olika som de äro.

Vili Irma inte sitta hos mig? Frågan kom
kort och kärl. Hör åt, mamma, men intet tvångs-
mål, hör du, lör ingen del!

Modern nickade.
Paul hade somnat, just innan löräldrarna åkte

bort. När hän vaknade, såg hän ingen, men var
genast medveten om att någon i alla lall lanns i
rummet.

Irma rösten skällde lätt.
Ja, Paul, är det något du önskar?
Bara en kudde tili. Jag sitter gärna uppe en

stund då och då och ser på träden där ute.
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Åter samma lätta, fasta tag om hans skuldror.
Har du det bra nu?

Ja, om du håller min hand, så sitter jag säk-
rare. Hon gled ned på sängkanten och stödde
hans arm.

Åh, hvad det kännes hvilsamt.
Hän lutade sig belåten tillbaka, men lät på

samma gång blicken hvila på det sköna, bleka an-
ansiktet tätt invid hans. Då hände det något ovän-
tadt. Irma böjde sig ned och vidrörde tyst hans
genomskinliga hand med sinä läppar.

Hvad skall det betyda, Irma! utbrast Paul
häftigt.

Förlåtelse, Paul var barmhärtig! Du har
lidit, men minä kval har du ej smakat; står det
icke någonstädes om „en mask som icke dör, en
eld som icke utsläckes.“ Nåväl, jag har känt en
försmak däraf dessa veckor o, Paul Paul!...

Hon gömde ansiktet i hans täcke och klagade
högt. Om du förskjutit mig från ditt hjärta, det
kan jag förstå, och det vore blott rättvist, men låt
mig dock stanna i din närhet och försöka göra nå-
gonting för dig, den allra minsta lilla tjänst. Det
vore en stor lättnad det vore ett slags förlå-
telse var inte grym, Paul, var god som din mor!

Men Paul teg, det var så tyst i rummet, att man
hörde vindens lätta sus därute och den hopsjunkna
botgörerskans flämtande andetag. Ännu ett ögon-
blick, ett långt, fruktansvärdt väntans ögonblick för
henne. Sedän andades Paul djupt, som om hän
befriat sig från en krossande tyngd, och nästa se-
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kund låg Irmas hufvud vid hans häftigt arbetande
bröst.

Det räckte länge, innan tystnaden där inne bröts,
denna tystnad, i hvilken två själar möttes och för-
enades för alltid. Irma var den, som talade först.
Har du inga villkor att uppställa, Paul? Är det en
full förlåtelse? frågade hon med skälfvande läppar.

Paul log ett vackert leende. Aldrig hade Irma
förr varseblifvit, att naturen hos detta sitt styfbarn
nedlagt så mycken skönhet i den djupa blicken.

Ja, det är full förlåtelse, min stackars älskling,
och vet du, hvad den innerst innebär?

Hon teg, men betraktade honom oafvändt.
Den innebär glömska hädanefter minnes

jag blott de ljusa, glada stunderna i det förflutna!
Ack nej bad Irma icke ens dem. Låtom

oss börja om från i dag, från denna stund.
Som du vill då! Hän log åter gladt, för-

hoppningsfullt, som hon aldrig förr sett honom le.
Och du vill hafva fördragsamhet med mig?

Irma sträckte bönfallande händerna emot honom.
Jag fruktar ingenting svarade hän med en

varm blick och strök ömt hennes skälfvande fingrar.
Och din stackars lyckodröm sade hon

sakta den som jag trampade i spillror?
Paul teg en sekund och såg ut mot den klara

sommarhimlen. Min lyckodröm sade hän
stilla. Vet. du, hvad jag tror, Irma, att både du
och jag byggt vår lyckas slott, så olika tili kon-
struktion, dock i viss mån på samma sätt utan
fast grundval. Det hämnar sig alltid, det har jag

13
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lärt mig sedän. Låtom oss nu försöka tillsammans
fästa muren på en säkrare ankarplats, du vill ju
det, säg?

Hon nickade. Sedän höjde hon hufvudet, så att
hän fullt kunde se in i hennes ögon och lade båda
händerna på hans skuldror.

Paul såg gladt upp, men blicken ändrade uttryck,
då den mötte Irmas.

Hon hade plötsligt bleknat och andades häftigt.
Jag har ännu en bikt hviskade hon. Du

ville icke du sade en gång grymma, sanna ord
„jag ville icke, att min son skulle hafva en så-

dan moder“ och nu nu
Paul blef först feberröd, sedän dödsblek, och en

häftig skälfning genomilade hela hans gestalt.
Tänk om om hän blir en krympling stam-
made hän med styfva läppar.

Är det din värsta fruktan? Irma såg djupt
in i hans upprörda blick. O, Paul, blott du icke
anser mig ovärdig

Hän skakade afvärjande sitt hufvud. Men du,
är du icke rädd för att ditt barn kunde blifva lik
sin stackars far?

Nej, jag är icke rädd. Irma lyfte gladt
sitt hufvud. Vårt barn skall blifva välkommet i
alla fali, och vi skola med dubbel kärlek göra lifvet
ljust och rikt för honom.

Pauls ögon började plötsligt stråla.
Professorn ger dessutom de allra bästa för-

hoppningar fortsatte Irma ifrigt. Jag är så
frisk, och i detta ögonblick känner jag mig stark
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nog att kampa mot en värld för dig, Paul, och
för barnet.

Vet min mor om det?
Nej, vi måste ju först tala ut därom. Irma

tryckte hårdt hans hand. Men när hon kommer
hem i dag, skola vi tillsammans berätta henne den
glada nyheten, icke sant? Jag vet nog, att den
kära gamla tänkte på de saknade barnabarnen, när
hon bar lille Åkerberg tili dopet.

Pauls magra händer knäpptes stilla. Jag skulle
vilja tacka, men jag har inga ord hviskade hän.

Irma, vi måste båda lära mycket, innan vårt
barn kommer, för att bli värdiga att uppfostra det.

Hon nickade med en fuktig glans i blicken, och
aldrig hade hennes svarta ögon strålat så skönt som
denna stund tyckte Paul.

Nu reser du inte bort med far sade hän
och såg ömt på henne.

Var du orolig därför?
Ja, obeskrifligt orolig!
Men du bad mig aldrig komma hit in, du

ville inte tala ett ord med mig. Det var därför jag
trodde, att du aldrig skulle förlåta mig.

Och jag jag trodde du hade svårt att se
mig, men nu vet jag

Ja, nu vet du, att vi aldrig skola skiljas mer.
Det kommer att göra mor godt att följa ut med far,
hon har suttit så länge här inne med ängslan i
hjärtat.

Den goda mamma sade Paul ömt.
Ja, nu är hon äfven min mor.



Vi två hafva lunnit hvarandra. Jag trodde det
fanns någonting hårdt här inne hon lade handen
på bröstet en isklump, som aldrig skulle kunnat
smälta, men kärlekens soi tinade upp kölden.

Gud ske lof att våren kömmit, våren med
alla, alla sinä löften och förhoppningar, och nu ha
vi sommarn att fröjdas åt. Ser du, min älskade,
hur blå himlen är i dag och hur solen skiner.

Irma såg leende på honom.
Vet du, jag hör i andanom fåglarna sjunga

där hemma i trädgården och vågorna soria mot
stranden.

För mig snart dit ut, Irma bad Paul.
Där skola vi tillsammans slå nya trådar i lycko-
drömmens ljusa väf.
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