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Förord.

I natt låg jag och läste till klockan slog tre. 
Drack två whiskygroggar, sedan jag lagt mig. 
Försökte, när jag släckt den lilla nattlampan 

och ordnat täcket, att tänka på vajande, gul- 
mogna rågfält.

En kvinna, som trodde på präster, kvacksalf-
vare och skrock, sade mig som barn, att detta 
var ett osvikligt sömnmedel. Att ligga och läsa 
och dricka nattgrogg för att få sofva har jag lärt 
mig som äldre.

Men i natt var allt fåfängt. Jag låg och 
våndades ännu, när dagern kröp in vid sidorna 
af rullgardinen. Ett ögonblick föll den som en 
blixt mot min spegel och skrämde upp mig. Jag 
reste mig och lyssnade efter ett skarpare ljud än 
luftens lätta surrande. Men när jag ingenting 
hörde, prässade jag hufvudet hårdt mot kudden 
och hviskade oafbrutet: ett, ett, ett . . . för att 
utestänga alla tankar. Det var omöjligt. Jag kände
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rent fysiskt, hur de kommo. De kröpo från nacken 
fram under hjässbenet mot pannan. Plötsligt var 
jag uppe i fantasier.

Framemot morgonen somnade jag. Som alltid 
numera blott för ett par oroliga, drömfyllda 
timmar. I min trötta hjärna spökade vinångor och 
litteratur. Däraf denna sällsamma, dumma dröm.

Jag rodde ensam en båt på en stor sjö, ett 
lugnt, svart vatten med en Böcklinsk klippkust. 
Natten var mörk och dödstyst. Endast plasket 
från årorna hördes. Det var isande kallt. Kustens 
klippor voro af svart granit och dröpo af vatten. 
De hade dessa egendomliga formationer som de 
gula sandstensklipporna vid Bastei.

Inne mellan klipporna såg jag plötsligt ett 
vinterlandskap. Det var en jättestor ekskog, som 
skakat snön af stammar och grenar och nu stod 
våtdrypande svart. Men på marken låg snön 
meterhög. bländhvit och mjuk. Midt framför mig 
stod en jätteek, som var klyfd itu, så att jag såg 
dess genomskärning. Det fanns ett femtiotal hål 
i den gamla stammen och på grenarna. Dessa 
voro ekorrbon och ur en hel del af hålen stucko 
hufvuden fram. Nere på snön sprungo stora, 
gråhvita ekorrar omkring och gnagde något, 
hvarmed de matade dea andra däruppe i trädet. 
Plötsligt såg jag, att de gnagde i bitarna af ett 
människolik.
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Förtviflad gaf jag till ett vildt skrik och rodde 
med våldsam fart därifrån. Kallsvetten trängde 
fram på min panna. Synen var så hemsk, att jag 
kände lemmarna stelna af skräck. Endast med 
ansträngande af mina yttersta krafter kunde jag 
ro vidare. Slutligen försvann dock den vidriga 
bilden och jag rodde en lång sträcka utan att se 
något annat än den ståtliga klippkusten och den 
lugna vattenspegeln.

Då lyste plötsligt något blodrödt. Jag rodde 
intill och såg, att det var en rönn. Den tycktes ha 
trängt upp ur klippan utan att ha ens det minsta 
jordkorn att hämta näring af. Och dock voro 
bladen af en underbart vacker, klargrön färg och 
bären fullmogna och svällande röda.

Under rönnen stod en bildskön kvinna, med 
klassiskt rena drag. Hon var klädd i en glän-
sande hvit mantel, sammanhållen öfver barmen 
af en enda stor, gnistrande diamant. Hon var 
så skön att mina ögon bländades och jag reste 
mig tipp för att söka nå henne. Då försvann hon 
långsamt, inåt stranden och hennes stora, strå-
lande ögon sågo vemodsfullt på mig.

Men ur rönnen ringlade stora ormar fram och 
sprutade hväsande sitt gift öfver mig, så att jag 
åter måste gripa årorna för att hasta undan och 
rädda mitt lif.

En stor, svart katt hoppade ned från klippan
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och sam efter mig i det kalla isvattnet. Jag 
tyckte det var obehagligt och ökade farten för 
att komma ifrån den, men då ökade den också 
och höll sig tätt intill båten. Då reste jag mig 
upp och försökte slå den med åran. Men den 
sam undan och fräste ilsket. Jag stänkte vatten 
och slängde slutligen min klocka i skallen på 
den, men den sam lugnt efter, utan att låta sig 
bekomma.

Ändtligen närmade jag mig en flack kust, där 
jag kunde landa. Med lättadt sinne hoppade jag 
ur båten, Samtidigt såg jag katten krafla sig upp 
på stranden.

— Förbannade kattrackare, — skrek jag ur- 
sinnigt och skulle just sparka ner den i vattnet 
igen, då den med ens växte till en vidunderlig 
jättekatt, som var större än jag själf. Den ställde 
sig på bakbenen och klappade mig farbroderligt 
beskyddande på armen.

— Så, så, — sade han, — du skall inte vara 
så förbannadt het på gröten. Men du känner väl 
inte igen mig i den här förklädnaden, kan jag tro. 
Jag var förr i världen en potentat, som behand-
lades med respekt och aktning, och det ansågs 
som ett visst privilegium, att få umgås med mig.

— Ja, ja, tiderna förändras, — fortsatte han, 
med en suck. — Ni unga behöfva inte oss gamla 
längre och då sparka ni hänsynslöst bort oss.
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Det är dystert att bli bortkörd, när man spelat 
en sådan roll, som jag gjort. Men jag har väl 
inte långt kvar och nu tillbringar jag mina sista 
år i lugn och ro som bonde härute. Kom nu få 
vi pratas vid. Vi kunna ju alltid dra en spader 
under tiden.

— Tack, men då får du allt bjuda på en grogg, 
för jag har uppleft så mycket egendomligt i dag, 
att jag behöfver något att klara tankarna med.

— En grogg ska du visst få, men, i parentes 
sagt, kan du gärna säga farbror, som Hjalmar 
Söderberg gör, för jag är ju ändå några tusen år 
äldre än du. Det var jag, som bjöd dig på resan 
idag.

— Farbror? Hur fan. . . Förlåt, men jag förstår 
inte riktigt — inte annat, än att det egentligen 
inte var någon lustresa.

— Det är inte nödvändigt, att du skall förstå. 
Men saken är förbaskadt enkel. Jag fick din bok.

— Och farbror ville straffa mig?
— Asch, nej, jag bryr mig inte om småsaker. 

Men du intresserade mig — jag intresserar mig 
för allt, som inte är allt för slätstruket. Därför 
ville jag visa dig en del saker och ting och ge dig 
några goda råd, ty du tycks mej bra oerfaren. 
Vet du, hvad det var för ett ställe jag först tog 
dig till?

— Hemtrefligt var där egentligen inte!
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— Skadar inte att se. Du hade förr i tiden, 
min gubbe lille, den dumma ovanan att gå och 
grubbla öfver litet af hvarje. Kan du gissa hvem 
det var, som låg under eken?

— Jag såg bara ett gammalt ruttet as.
— Det var religionen!
— Det här låter ju så högtidligt, som om 

det vore hämtat ur »The Pilgrims Progress», en 
gammal präktig bok, som min sköterska på 
hospitalet i Lissabon brukade läsa högt ur.

— Inga dumma skämt! Religionen, kyrkans 
lära, har i århundraden varit en bra mantel för 
mycket rätt och sannt — det är till och med jag 
villig att erkänna. Men prästerna ha förvrängt 
den mer och mer. Nu ser du följden!

Jag satt tankfull och funderade öfver ekor-
rarna, som jag sett springa så ifrigt efter likbi-
tarna.

— Nå, hvem tror du den sköna kvinnan under 
rönnen var?

— Hon är det skönaste, som finns! Min själ 
bränner af längtan efter henne!

— Det var all skön konsts gudinna. Du fick se 
henne, ty du hade den rätta längtan, men du var 
ovärdig tala inför henne. Därför gick hon.

Mitt hjärta skälfde af sorg,
— Är farbror i hennes tjänst? — frågade jag 

öfvergifvet.
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— Jag kommer dit då och då, när min kaktus 
skjutit en röd blomma.

— Kaktus?
— Ja, kom skall du få se! Mina blommor, äro 

min stolthet.
Vi gingo ut i en stor, sällsamt skön trädgård. 

Jag stod bländad inför dess oerhörda färgprakt. 
Så långt ögat såg växte de härligaste blommor. 
Praktfulla akasier och prunkande liljor. Alla 
arter, från söderns kraftiga, färgmättade till 
nordens bleka, bräckliga barn. En underbar 
vällukt fyllde luften med ljuf lyckokänsla.

— Ja, du, detta är en trädgård, — sade poten-
taten belåten. — Här har jag mitt favoritgöra nu 
på gamla dar. Här i dessa blommor samlar jag 
alla skapande människors tankar. Men de bästa 
får jag inte behålla. Dem får jag bära till henne.

Det hade väckt min uppmärksamhet, att 
hvarje konstnär hade sin egen rabatt och 
jag beundrade, hur illusoriskt hvart verk var 
uttryckt i dessa blommor.

— Här borta har du Sverige.
Han drog mig bort till en afkrok med ganska 

rik vegetation.
Jag böjde mig fram öfver en egendomlig 

rabatt. Där var så mycket nässlor bland blom-
morna.

— Strindbergs! Du ser där är en kaktus.



12— —

Ibland skjuter den röda blommor. Där har du 
akademien.

Han pekade på ett illa vårdadt fält.
— Bara potatis!
Vi vandrade länge fram och tillbaka.
— Vackra gräsmattor farbror har!
— Söderbergs förtjänst! Ja, de äro jämna och 

vackra, men litet ödsliga kanske.
— Har farbror gifvit mig någon plats?
— Ja, min gosse, men jag ville inte gärna 

visa dig den. Gör något riktigt. När jag fick ditt 
manuskript, tänkte jag: kanske pojken gjort 
något! Men, fy tusan! Du är ju lika fattig som de 
andra nya. Ha ni intet annat att skrifva om än 
känslopjunk, edra egna höga jag eller en liten 
flickas fall?

Han ruskade på hufvudet och pekade på den 
lilla kulle, som var redd för mig. Jag böjde mig 
sorgsen ned.

Där växte en ensam maskros.
             Alvar Bode.

————
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Dagen i deras lif.

En obekant skulle tagit assessor Karl Lund-
gren för en modern affärsman. Han hade 
fullständigt tillägnat sig den engelsk-ame-

kanska typ, som hela världen sätter så högt och 
med så ängslig omsorg imiterar. En lång, slank, 
något böjd men sporttränad gestalt i en oklan-
derlig dress från King & King. Ett skarpt slätra-
kadt ansikte med hårdstubbad mustach öfver 
de smala läpparna. En kraftig haka, pärlhvita 
tänder och ett par vackra blå ögon, som blickade 
hårdt och genomträngande, men ibland också 
kunde le rätt hjärtligt. Rak, något stor näsa, rätt 
buskiga bryn och det svartglänsande, stripiga 
håret benadt vid vänstra sidan.

Han hade med typen tillägnat sig dess bästa 
egenskaper. Han var rättfram, men aldrig öfver-
drifvet hjärtlig. Han tycktes laddad med energi 
och ägde en ovanlig arbetsförmåga, som han 
hårdt utnyttjade. Från 9 till 5 arbetade han
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på sitt ämbetsrum — med uppehåll endast  
för en kort lunchrast — och därefter var han 
strängt sysselsatt med vetenskapliga arbeten, 
med politiska och sociala sammanträden, med 
bolagsstämmor och för hans intressen tjänliga 
middagar och fester. För hemmet hade han, som 
de flesta verksamma män, mycket liten tid öfrig.

Förhållandena inom detsamma voro emellertid 
de allra bästa. Hans fru var en af dessa kvinnor, 
som äro skapade för män med karriär. En repre-
sentativ världsdam, elegant och opassionerad, 
med klok blick för det moderna lifvets kraf och 
en god del ärelystnad. Därtill var hon sin man 
innerligt tillgifven utan att svartsjukt eller egois-
tiskt söka draga honom från hans intressen.

Hon nöjde sig med att lägga beslag på honom 
för en liten pratstund, när han kom hem på kväl-
larna eller om nättema. Då satt hon alltid och 
väntade honom och med en suck af lättnad slog 
hon igen sin bok eller lade bort sitt arbete, när 
hon hörde honom komma. Under tjugotre års 
äktenskap hade hon tåligt bibehållit denna vana.

Men fastän han var viss att finna henne 
väntande, öppnade han alltid lika försiktigt 
låsvredet för att inte störa och gjorde, när han såg 
henne uppe, ständigt samma förvånande fråga:

— Kära Hilda, har du inte lagt dig än? Det 
drar så långt ut ibland. Du skulle inte vänta.
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— Åh, snälle Karl, du vet ju, att jag aldrig kan 
somna, förrän du kommer hem! Och jag får ju 
tala med dig så lite.

De vackra ögonen fylldes af tårar, när hon 
lade armarna om hans hals och kysste honom.

— Käre Karl, du arbetar alldeles för mycket, —  
fortsatte hon och strök smeksamt öfver hans 
höga, vackra panna.

— Ja, ja, du har rätt. Jag känner själf hur 
nervös jag blir, men bara nu riksdagsvalen äro 
öfver och vi så ha verkstadsbolaget på fötter, blir 
det bättre. Och då reser min vackra fru och jag 
ut och roar oss.

Han gjorde en galant piruett och kysste henne 
kärleksfullt.

Hon log resigneradt. Hon visste så väl att efter 
valen och verkstadsbolagets stämma kom kommu-
naltrasslet och alla de andra bolagens stämmor.

Men hon kände, att han gladde sig som ett 
barn åt tanken att vara fri, fastän han aldrig 
kunde slita sig loss från arbetet. Därför svarade 
hon inte utan lät honom ostördt drömma om den 
kommande härliga fritiden.

Hennes tankar voro för öfrigt på annat håll i 
kväll. De kretsade kring ett ämne, som på sista 
tiden allt oftare fyllt henne med en plågsam 
ovisshet och stundom beredde henne verklig oro.

Vivian, deras enda dotter, närmade sig sitt tju-
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gonde år. Hon var den af deras tre barn, som alltid 
varit hennes hjärta närmast. Möjligen var det, 
emedan Vivian var det vackraste af barnen och ärft 
moderns egna personliga företräden.

Vivian var en lång, smärt flicka, med en förtju-
sande figur, som ännu befann sig i knoppning, 
med ett rikt, guldblondt hår och en skär, mjuk 
hy. Det sällsammaste var hennes ögon. De långa 
fransarna gafvo dem en tjusande veklighet och 
när hon slog upp dem, trodde man sig se in i två 
underbara skogssjöar. Vivian var en blid nästan 
blyg natur, men dock fullständigt medveten om 
sin skönhet.

Antagligen var det också det ständiga 
umgänget mellan mor och dotter, som fäst dem 
med så starka band vid hvarandra. Äfven utom 
hemmet följde Vivian ständigt sin mor och deras 
bekanta sade ofta:

— Du bör väl vara lycklig, kära Hilda. Det 
finns inte en sådan flicka till som Vivian. Hon 
kommer att göra ett briljant parti och bli en 
hängifven maka.

Med sönerna var det en helt annan sak. Fru 
Lundgren måste tillstå för sig själf, att hon egent-
ligen kände dem ytterst litet. De hade alltid — och 
det var ju helt naturligt med pojkar — haft sina 
intressen utom hemmet. Sina examina hade de 
emellertid tagit med heder och hon var öfverty-
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gad om att de hade goda hufvuden, ty hon såg dem 
aldrig läsa.

Harald, den äldste, var nu vid Karlberg. Erik 
låg sin första termin i Uppsala. De voro båda 
friska, hurtiga, lefnadsglada pojkar, men om 
deras lefnadssätt och deras själslif visste hon 
intet. När hon någon gång försökte forska, skäm-
tade Harald:

— Älskade lilla morsan, vi lefva alldeles rysligt. 
Vi dricka champagne hvar middag, punsch hvar 
kväll och hitta på de gräsligaste saker. Studierna 
sköta vi inte alls.

På så sätt hade hon inte fått veta något. En 
kväll, när hon och hennes man talat om ekono-
mien och han beklagat sig öfver att pojkarna 
använde så mycket pengar, hade han sagt:

— Det är bestämdt fruntimmer med i spelet.
Men det hade hon energiskt protesterat emot.

Möjligen voro de väl mycket ute med kamrater 
— men fruntimmer. Nej, aldrig hennes söner. 
Senare hade hon väl i deras gömmor funnit några 
mindre lämpliga böcker, men hon värjde sig kraf-
tigt mot tanken, att de gjorde något orätt.

Allt gick dem för öfrigt så bra, att hon inte 
hade den ringaste anledning till bekymmer. Men 
Vivian närmade sig, som sagdt, sitt tjugonde år 
och det måste planeras för henne. Fru Lundgren 
hade ansträngt sig att finna ett passande parti,
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men Vivian hade stora anspråk och — de ägde 
ingenting. Dessutom, det fanns inte en enda ung 
man i deras umgänge, om hvilken ryktet ej sade, 
att han förde ett dåligt lif. Jo, en — men han var 
vindögd.

Då fick hon en idé och beslöt att till hvarje 
pris sätta den i verket. Vivian skulle ut. Hvart 
och hur hade hon ännu ej klart för sig, men 
hon hängde sig fast vid detta »att komma ut» 
som gåtans enda lösning. Ute fanns den stora, 
vida världen, som hon aldrig själf lärt känna, 
men som på en gång både lockade och skrämde 
henne. Där hade lifvet så mycket större former 
och möjligheter. Det fanns intet oupphinneligt 
mål för den, som klokt ledde sitt öde. Hon hade 
en aning, som så småningom blef visshet, att 
Vivian skulle passa där. Och hon talte med sin 
man därom.

— Käre Karl, tror du inte Vivian behöfde ut och 
se sig om litet? Om vi hade råd skicka henne till 
London eller kanske till Schweiz. Flickorna Bäck 
ha fått reda på en så’n bra och billig pension i 
Lausanne.

Assessorn gick betänksam ett slag fram och 
tillbaka.

— Kära Hilda, det är alldeles omöjligt. Pojkarna 
kosta minnsann inte småslantar. Och som 
du vet har jag ännu gamla skulder kvar, Väx-
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lar och lån tynga mig. Ibland vet jag inte hvart 
jag skall vända mig för att skaffa pengar till alla 
utgifter.

Han gjorde en rörelse som för att kasta från 
sig alltsammans.

— Men vi få inte göra henne orätt, Karl. Hon 
går här hemma och leds, hon längtar ut, så att 
hon redan börjat tackla af. Och sannerligen, vet 
du, här i sta’n är inte mycket att stå efter för en 
ung flicka.

— Snälla du, det går ju ingen nöd på henne. 
I min ungdom brukade flickor beskedligt sitta 
hemma och vänta, tills friarn kom.

— Börja nu inte på det sättet. Det är stor 
skillnad på nu och då. I våra dagar, när flickor 
genom sina böcker och föreningar hört talas om 
allt, vilja de lära känna lifvet och se hur det går 
till ute i stora världen.

— Du vill väl inte göra Vivian till en tänkar- 
kvinna, en storhet? Därtill är hon alldeles för 
vacker och alldeles för kvinnlig.

— Mina planer gå inte åt det hållet — det vet 
du. Jag sträfvar efter att göra henne till en värdig 
maka åt en ädel man. Naturligtvis en man i en 
framskjuten ställning.

— En »ställning» fordrar alla andra egenskaper 
än ädelmod. Ädelmodet är ballasten hos en man, 
som vill göra karrier. Och det kastas öfver bord,
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när stigningen börjar. Emellertid, jag skall allvar-
ligt tänka på Vivians framtid.

— Jag visste ju, att du ville . . .
Förresten har jag redan en idé. Som jag sade 

dig är det ekonomiskt omöjligt att sända henne 
till utlandet. Men vi ha ju min bror Ernst i Stock-
holm. Både han och Marianne ta säkert gärna 
emot henne. De behöfva verkligen litet sällskap. 
Pojken är ju i Uppsala.

Trots att denna vändning ej särskildt tilltalade 
assessorskan, ansåg hon den dock acceptabel. 
Hon och svägerskan hade aldrig kommit riktigt 
bra öfverens, men Vivian intog alla. Dessutom voro 
de förmögna och hade ett stort, förnämt umgänge.

— Ja, det vore ju alltid en omväxling för henne. 
En tid åtminstone kunde hon ju stanna hos dem.

— En gammal vän till mig är chef för ett af 
verken däruppe, han kunde nog skaffa Vivian 
ett par timmars arbete om dagen där. Så vore ju 
också den ekonomiska sidan ordnad.

Assessorn lofvade skrifva redan nästa dag och 
de resonnerade länge och väl om förslaget, som 
tycktes uteslutande äga fördelar. Långt sedan 
de lagt sig och mannen somnat, låg modern och 
gjorde upp planer för sin älskade flicka. Och när 
hon omsider somnade, var hon nöjd och belåten 
med sig själf och hela världen.

*    *    *
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Den första månaden i Stockholm var den lyck-
ligaste i Vivians lif.

Hennes bref till modem antydde en fullständig 
extas. Tant och farbror voro de mest förtjusande 
människor och det var egentligen alla andra 
också.

Och Stockholm var så underbart vacker i sin 
hvita vinterskrud. Hon visste inte hvilket hon 
älskade mest, solskensförmiddagama med släd-
färden genom snöhöljda parker eller skymnings-
promenaderna, när alla de hundratals ljusen 
glittrade i den blå staden.

Allt var fest för henne. Hon njöt allt, som 
omgaf henne, med en ung kvinnas hela rena 
skönhetslängtan och hon värmdes af all godhet 
och vänlighet, som omströmmade henne. Häri-
genom blef hennes egen tjuskraft ännu mera 
strålande än förut och det var med berättigad 
stolthet hennes tant införde henne i deras 
kretsar. Naturligtvis öppnade sig alla salonger 
begärligt för henne och hon blef med ens en af 
hufvudstadens mest firade unga skönheter.

Hvarje förmiddag, när hon steg upp knap-
past uthvilad efter gårdagens fest, mötte henne 
en liten bricka biljetter. Den tacksamma gläd-
tighet, hvarmed hon accepterade bjudningarna, 
antingen det gällde en stor diner eller en slädtur 
med en ung officer, var betagande.
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En kväll, när hon kom hem, låg ett bref från 
modern henne till mötes. Blixtsnabbt kände hon 
ett litet samvetsagg. Hon hade inte skrifvit på 
många dar. Men modern skref så kärligt och ömt. 
Hon gladde sig så mycket åt, att Vivian hade så 
roligt och bad henne framföra föräldrarnes hjärt-
liga tack för all vänlighet till tant och onkel. Fadern 
hade också skrifvit ett par rader. Han skickade 
henne en liten penningsumma, men antydde, att 
det var honom svårt och bad henne ej vänta med 
att gå upp till generaldirektör Bring, som lofvat 
skaffa henne arbete i sitt verk.

Vivian hade denna tid uteslutande tänkt på 
sina nöjen. Hon hade så helt left sig in i det lif, 
hon förde, att hon inte ens tänkt på, att detta ej 
kunde vara för alltid. Därför kom med faderns 
korta rader en gnagande ängslan öfver henne.

Det kunde, det fick ej vara slut nu. Då hade 
det ju varit bättre, att det aldrig börjat. Det vore 
en gränslös orätt af hennes föräldrar att ha 
uppfostrat henne så, att ha lärt henne åtrå allt 
hvad världen kan gifva och ha öppnat dörren för 
henne — för att sedan hänsynslöst rycka henne 
tillbaks till det gråtrista hemmet. Hon fram-
kallade i minnet några analoga fall. Kanske var 
det ett vanligt fel i modern uppfostran att rikta 
blicken på ett njutningsrikare lif än det var 
möjligt nå. Eller hade tidsandan så hårdt prässat
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energin till sökandet efter lycka, att njutnings-
lystnaden och maktbegäret nu voro naturens 
förnämsta hjälpmedel vid rasens gallring. Hon 
kände sig indragen i den bittra, hårda lifskampen, 
hon kände förnimmelsen af en oerhörd kraft, som 
hänsynslöst, men omutligt rättvist, delade på lifs-
dugliga och odugliga. Det var samma förnimmelse 
som kanske en gång alstrat gudstanken.

Det var otvifvelaktigt, att delningen gick efter 
rättvisa grunder, om det också ej syntes på alla 
enskilda fall. Hon reagerade mot tanken att till-
höra de odugliga. Hon ville inte nöja sig med ett 
lugnt småborgarlif, hon skulle nå höjdpunkten 
af lycka och makt utan att falla åt sidan som en 
oduglig, en utsorterad.

Tankespänningen upplöstes i en hejdlös gråt. 
Med kvinnlig envishet klamrade hon sig i förtviflan 
fast vid den enda tanken: jag skall inte lämna den 
klass, den värld, jag nu kommit in i. Hon bann-
lyste indignerad, med sammanbitna tänder och 
de små händerna krampaktigt knutna, hvarje 
förändring. Och doft, halft omedvetet, rörde sig 
ånyo i hennes innersta en tung förebråelse mot 
alla föräldrar, som uppfostra sina barn till för 
stark äregirighet och njutningslystnad och däri-
genom kasta bort så onödigt många. Hon såg 
roten till mycket ondt i legering mellan olika 
klasser. Blandningarna åstadkomma ojämna,
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underminerade karaktärer, på förhand olycks-
dömda, födda till lidande. Hon kände instinktivt, 
att detta var gamla sanningar.

När gråten lugnat sig, drogs hon fram till 
spegeln. Hon strök sig öfver den feberheta 
pannan och försökte samla tankarna. Det slog 
henne, att det var en billig romanpose att framför 
spegeln dra upp linjerna för sitt lif. Men samti-
digt kände hon, att det gick lugnare och lättare 
att afläsa tankarna hos bilden i spegeln än att 
reda ut det kaos, som hvirflade i hennes hjärna.

Spegelbilden af hennes skönhet dämpade 
smärtan. Det kvinnliga sinnets lätta rörlighet 
kom till hjälp, trängde bort de tunga tankarna 
och gjorde henne glad. Hon kände en oförställd 
beundran för sig själf.

Hon stödde armarna mot toilettbordet och 
böjde sig fram mot det slipade glaset för att 
uppfånga hvarje detalj i bilden.

Hon log. Med förtjusning såg hon i glaset att 
hela ansiktet strålade upp. Hvar sitter leendet? 
Läpparna böjde sig som purpurfärgade blom-
blad, men också tänderna logo som daggens våta 
pärlor efter en ljum sommarnatt och ögonen, 
som vidgats af sinnesrörelsen glänste som 
svart sammet från Byzans. Till och med ögon-
fransen tycktes le. Hon var bedårad af sin egen 
skönhet. Den halftäckta bysten sken som en
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konstnärs dröm i hvit marmor. Hon höjde sin arm 
och kysste och bet i vild glädje det mjuka hullet. 
Händerna gledo smekande öfver den genomskin-
liga, svagt la francefärgade huden och stannade 
med en undrande liten tryckning öfver bröstspet-
sarnas smultronskiftning. Blicken föll på halsens 
och skuldrans mjukt böjda linie, så vek som en 
majblommas. Den närmade sig idealet för denna 
linie, som är den vackrast tänkbara.

Hon kände sin skönhets förfärliga makt, som 
om en ny naturkraft uppenbarat sig för henne. 
Den kunde bringa höjden af lycka, den skulle 
föröda dem, som oförsiktigt sökte denna lycka. 
Dessa få minuter förvandlade Vivian till en 
medveten kvinna.

Hon insåg mycket väl, att hon skulle få stora 
svårigheter att öfvervinna. Bland de ungherrar, 
hon lärt känna, fanns ingen, som kunde gifva 
henne den ställning, hon ville vinna. Hon måste 
gifta sig rikt, mycket rikt, men hon kände ingen 
rik nog att gifta sig med henne, som allt begärde 
och ingenting ägde. Det fanns män med goda, 
solida förmögenheter, men om de som gifta 
skulle fortsätta ett lif i stil med det de förde 
som ungkarlar, så behöfde förmögenheterna 
fördubblas.

Vivian tog upp ett litet miniatyrporträtt i en 
ram af guld, som bar initialerna A. R. och en
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friherrlig krona i safirer, från sitt toilettbord. Det 
var bilden af en ung officer i gardesuniform, en 
ståtlig ung man af äkta nordisk skönhetstyp, med 
friska, öppna drag, som strålade af mod och lifs-
glädje.

Hon tryckte bilden mot sina läppar, och kysste 
den ömt, medan tårarna stego henne i ögonen.

Stackars Allan! Han måste offras, det fanns  
ingen annan utväg. Det framstod för henne med 
isande klarhet, att hon hade att välja mellan honom 
och det lif hela hennes väsen hade behof af.

Hon älskade Allan Reuterborg. Därom var hon 
fullständigt öfvertygad. Alla hennes tankar rörde 
sig kring honom, hon längtade vansinnigt efter 
honom, hon tyckte sig krympa samman af lycka 
vid tanken på att åter slutas i hans armar och 
kände héla sitt väsen samlas till en hans tillhö-
righet, när hon med armarna slingrade om hans 
hals, kysste honom om och om igen. Det fanns 
intet tvifvel — hon älskade honom så som hon 
aldrig skulle älska någon mera. Ännu för några 
timmar sedan, när han följde henne hem, hade 
de svurit att alltid älska hvarandra. Hennes hud 
blef glödhet, när hon tänkte på detta och hon 
kysste i förtviflan den lilla bilden gång på gång.

När hon lugnat sig, satte hon sig åter framför 
spegeln och försökte tänka redigt. Allan Reuter-
borg ägde ingenting. Han ansågs visserligen ha
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en karrier, men den inbringade ju inga nämnvärda 
inkomster. De voro båda intensivt njutningslystna, 
alltså skulle de redan från början komma i ekono-
miskt trångmål. Penningbekymren skulle tära 
deras lycka och slutligen undergräfva deras lif och 
kanske leda till — ja, gud vet hvad.

Vivian var för klok, att som så många andra, 
bedraga sig själf med hägringar af lyckliga till-
fälligheter och vilda planer. Hon insåg, att den 
enda utvägen var — att skiljas. Och hon beslöt, 
att redan nästa dag börja söka den man, hon 
ville och måste finna.

När hon hade detta klart, reste hon sig med 
en suck för att göra sig i ordning för natten. Hon 
löste sitt långa, vackra hår, men när hon grep 
elfenbenskammen för att reda ut det, kommo 
tårarna åter i hennes ögon. Den lilla förtjusande 
kammen, ett dyrbart klosterarbete med inlägg-
ningar af guld, var, liksom alla de vackra saker, 
som omgåfvo henne, ett minne af Allan. Med 
utsökt, nästan kvinnligt förfinad smak hade han 
valt hvarje minsta detalj för hennes toilettbord 
och varit barnsligt glad, när han gifvit henne dem.

Vivian kastade ifrån sig kammen, som ljud-
löst föll ned på mattan, och satte sig vid skrif-
bordet. Hon valde ut en liten cremefärgad biljett 
och skref hastigt några rader. När hon lagt in den 
och försett kuvertet med Allans adress, kysste
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hon det sakta, som när man rör vid något 
heligt. Därefter lade hon det på bordet, men tog 
åter upp det, och som en sista barnslighet tog 
hon det och Allans porträtt med i sängen.

*    *    *

Robert Archibald Durler, lord af Bedsford, 
kom på våren 1907, som engelsk marinattaché 
till Stockholm. Han hade kort förut utträdt ur 
sin aktiva tjänst vid flottan och sin nya, tämligen 
lättskötta och oviktiga befattning hade han 
hufvudsakligen antagit för att maskera sin afsikt 
att lämna England för alltid. Lord Bedsford var, 
ehuru af en mycket gammal familj och ehuru 
ouppblandadt engelskt blod flöt i hans ådror, 
helt och hållet olik den engelska nationaltypen.

Redan då han som ung löjtnant tog liflig del i 
nöjes- och umgängeslifvet i London kände han 
sig främmande bland sina kalla, beräknande 
landsmän och slöt sig gärna till utlänningar. En 
ung stenrik hindu, Sing-al-Alla, som då uppehöll 
sig i London för att studera engelsk statskonst 
och engelska seder, blef hans intimaste vän och 
otvifvelaktigt utöfvade de båda unga männen ett 
oerhördt inflytande på hvarandra.

Bedsford beundrade den vackre, drömmande 
österlänningen, som för honom blef sinnebilden
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af Indiens genom årtusenden nedärfda kultur 
och rasfinhet. Han njöt af Sing-al-Allas värdiga, 
från all Västerlandets brådska befriade uppträ-
dande, af hans praktfulla, färgrika dräkter och 
hans underbara bostad, där han samlat af sitt 
lands rikaste skatter. Han älskade hans gåt- 
fulla, vemodiga leende och hans sätt att lyssna  
med nästan slutna ögon, tills han plötsligt höjde 
sina långa ögonfransar för att fästa sina mörka 
djupa ögon på berättaren och med en mjuk, ele- 
gant gest af handen ge sitt intresse till känna.

Och Sing-al-Alla fann i lord Bedsford en af de 
få, som han värderade af det underliga Väster-
landets folk. Han fäste sig varmt vid denne intel-
ligente och förfinade unge man, som behandlade 
honom diskretare och mera förstående än någon 
annan västerlänning gjort.

När Sing-al-Allas efter tre år hade afslutat sina 
studier i Europa, tog lord Bedsford ett års tjänst-
ledighet och följde honom. Han tillbrakte ett år 
fullt af de underbaraste upplefvelser i Indien och 
vid sin återkomst medförde han Sing-al-Alla´s 
syster, den sköna Degorah, som sin hustru.

Men detta var den konservativa, engelska 
societen för mycket. En hindu kunde vara en bril-
liant modesak, en dekorativ salongsprydnad, som 
fängslade och glänste. Ja, det fanns ju till och med 
en känd hertiginna, som ansett det öka hennes
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charm, att Sing-al-Alla nämndes bland hennes 
älskare. Men att Robert Archibald Durler, lord 
af Bedsford, en af Englands finaste och rikaste 
unge män, gifte sig med en färgad var oerhördt 
— shocking.

Man tröttnade ej att ständigt påminna den 
stackars lady Degorah om att hon var en färgad, 
en »alien», en underklassvarelse. Man anföll 
henne med den hänsynslösaste giftighet. Natur-
ligtvis sökte lord Robert vid alla tillfällen skydda 
och försvara sin hustru och han led oerhördt af 
hennes ställning.

Han ordnade allt för henne med den ömmaste 
omsorg. Han hade inredt ett rum i indisk stil åt 
henne, där de samlat hela den mängd af värde-
saker, elfenbens- och metallarbeten, mattor och 
kuddar, som de medfört från Indien. Detta rum 
blef Degorahs fristad. Här fick hon vara ensam 
med sin kärlek, med sina minnen och drömmar. 
Här såg hon hägringar af sitt älskade Indien, 
här var hon skonad från Västerlandets hårda, 
obarmhärtiga grepp. Här kunde lyckoleenden 
skingra hennes smärtfyllda saknad.

Till slut blef dock lifvet i Europa outhärd-
ligt för henne. En dag när lord Bedsford kom 
in till henne, låg hon död på sin ottoman. Hon 
hade ej skrifvit ett ord till förklaring, men i den 
vänstra handen höll hon hans porträtt. Med den
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högra omslöt hon en liten dolk, som hon tryckt in 
i hjärtat. Bedsford behöfde ingen förklaring. Han 
hade ju så länge sett hennes lidande och dagligen 
fruktat en olycka.

Det var efter detta som han beslöt lämna 
England för alltid. Han tjänstgjorde under ett 
tiotal år på en mängd olika expeditioner till de 
engelska kolonierna, tills han, trött på det enfor-
miga lifvet ombord, tog afsked. Att han bosatte 
sig i Sverige berodde väl närmast på den tillfällig-
heten, att posten som marinattaché var ledig och 
att Sverige var ett af de få land, han ej besökt.

Lord Bedsford var, när han kom till Stockholm, 
en fyratioårs man och såg kanske något äldre 
ut. Håret var starkt gråsprängdt och ansiktsut-
trycket lite slappt. Kring ögonen låg ett antal fina 
rynkor, som, när han log, på en gång uttryckte 
godhet och sorgset lidande.

Det var denne man, Vivian redan vid första 
sammanträffandet på en middag hos engelske 
ministern beslöt att vinna. Hon hade naturligtvis 
ej någon aning om lord Bedsfords historia, men 
hon insåg genast, att han var en man, som hade 
brottats hårdt med lifvet och som säkerligen ej 
skulle gifva sig så lätt.

Emellertid gjorde Vivian genast ett djupt 
intryck på honom. Han hade aldrig mött den 
skönhetstyp, hon representerade. Den var så olik
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såväl den engelska som den sydländska. Vivian 
imponerade på honom genom det naturliga, något 
blygsamma behag, som är säreget för en vacker 
svensk flicka. Hon verkade fullkomligt omedveten 
om sin skönhet och begagnade inga af de raffine-
rade, demimondpopulära medel att förhöja den, 
som kontinentens skönheter så flitigt använda  
sig af.

Men lord Bedsford var vid denna tid säker på 
sig själf. Äfven om en kvinna som Vivian kunde 
afvinna honom en stark sympati, så var dock 
tanken på ett nytt äktenskap utesluten. Eller 
snarare, han var ibland säker på det och ibland 
osäker.

När han ofta hela kvällar suttit ensam med 
sina minnen och tankar, när såren rifvits upp 
igen och sorgen fått ny näring, då var han säker 
på, att ingen annan kvinna skulle kunna undan-
tränga bilden af hans älskade Degorah.

Men när ensamheten och sorgen nästan plågat 
honom till döds eller när han under de allt tätare 
sammanträffandena med Vivian erfor den ström 
af mildhet, som omgaf henne, var han ej längre 
säker på sig själf.

En dag, när han tackat henne för något, hade 
Vivian helt enkelt sagt:

— Jag önskar, jag kunde göra mycket mera 
för et, lord Bedsford; ni behöfde det,
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Han tänkte ofta på dessa enkla ord och kände 
att de inneburo en sanning. Efter hand som hans 
känslor växte starkare, upprepade han dem allt 
oftare. Han började kompromissa med sina före-
satser och slutligen försvunno hans betänklig-
heter. Vivian hade ej behöft göra några ansträng-
ningar. Hennes skönhet och hennes väsen hade 
segrat. En sommardag bad lord Bedsford henne 
blifva hans.

*    *    *

Vivians förlofning väckte den största tillfreds-
ställelse hos hennes föräldrar och anhöriga. 
Fadern såg hufvudsakligen på den ekonomiska 
sidan och den öfverträffade hans förväntningar. 
Dessutom smickrade partiet honom utomor-
dentligt.

Assessorskan grät af glädje och stolthet. Hela 
den spänning af förhoppningar och oro, som 
hennes modershjärta hade utstått sedan Vivian 
reste ut, var öfver och reaktionen naturlig.

Stundom hade hon ej ens för sig själf velat 
medgifva sina bekymmer, utan tappert sökt 
kväfva dem redan från början. Nu efteråt kände 
hon sig som befriad från en tryckande tyngd.

Vivian hade helt ung kommit ut från deras 
lugna lif i hemmet till ett vimmel af nöjen i huf-
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vudstaden, där allt hotade en ung flicka. När 
Vivian en tid ständigt nämnde Allan Reuterborg i 
sina bref, hade moderns hjärta krympt samman 
af ångest att en kärlek skulle uppstå. Och det 
hade kunnat gå ändå värre. Assessorskan dolde 
ej för sig själf, att såväl hon som hennes man 
voro starkt sexuellt utvecklade. Och hon var ej 
säker på Vivian. Läpparne tydde på sinnlighet. 
En morgon hade hon sett henne glödhet och med 
fuktiga ögon ursinnigt krama örngåttskudden i 
sin famn.

När assessorskan om nättema tänkt på detta, 
hade hon blifvit stel af rädsla och knappast 
kunnat andas. Tiden innan Vivian kom till, stod 
klar för henne. Skulle deras galna yra hämnas?

Nu var spänningen öfver och hade lämnat 
plats för ett gladt lugn och en ny ström af innerlig 
kärlek till dottern. Med dessa känslor gjorde hon 
alla förberedelser för giftermålet.

Bröllopet, som ägde rum i augusti, var lysande. 
Nu, då assessorn fått sina affärer ordnade, 
hade ingenting sparats för att gifva det glans. 
På Vivians speciella önskan hade hela hennes 
Stockholmsumgänge bjudits och då assessorn 
passade på att kombinera en representations-
middag med bröllopet, blef antalet gäster mycket 
stort.

Hemmet var rikt blomstersmyckadt och fest-
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salen glänste som en sagobild. Från luftiga tyll-
guirlander hängde färgprunkande rosor ned öfver 
bordens gnistrande kristaller och dyrbara frukter 
glödde i höga, antika guldskålar. Vigseln förrät-
tades i förmaket, som var förvandladt till en löfsal 
och dekoreradt uteslutande i grönt.

Assessorskan klädde själf sin dotter och 
Vivians skönhet var mer strålande än någonsin. 
Denna blonda, lätt rodnande flicka, klädd i ett 
konstverk af hvitt siden och äkta spetsar, såg 
i sin krona och sin hvita slöja ut som en kysk-
hetens gudinna. Modern kysste henne rörd.

När bruden var färdig, väntade redan gästerna, 
men assessorskan, som var fruktansvärdt nervös 
och oupphörligt plockade på sin svarta siden-
klädning, ville vara ensam med henne ännu 
några minuter.

— Kära Vivian, — började hon, — jag har un- 
der hela mitt äktenskap burit på en hemlighet. 
Jag hade tänkt säga dig det förut, men jag har ej 
kunnat. Och nu . . .

Hon brast ut i snyftningar. Vivian sökte lugna 
henne och strök med händerna smeksamt öfver 
hennes hår och tinningar.

— Kära mamma, du skulle göra mig förskräckt, 
om jag ej visste, hur lyckligt ert äktenskap alltid 
varit.

— O, Vivian, det är förfärligt. Jag måste
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säga dig det nu, fastän det är så orätt af mig att  
grumla din bröllopsdag. Som du vet, Vivian, hade  
jag varit förlofvad, när jag lärde känna din far. 
Min första fästman var en ung officer, som hade 
ärft en betydande förmögenhet. Han var en  
ståtlig, nästan vacker man och ägde en ovanlig 
duglighet och energi. Lifvet tedde sig därför  
ljust för oss och vi hade beslutat, att gifta  
oss, så fort han afslutat sin kurs vid krigshög-
skolan.

Men under Stockholmstiden kom han ut i ett 
vildt kamratlif och lefde mycket högt. Han var 
en lidelsefull och njutningslysten natur, som lätt 
drogs med. Och som han hade godt om pengar, 
saknades naturligtvis ej vänner, som ständigt 
ville ha honom ut.

Ryktena om hans lättsinniga lif gingo länge, 
innan jag fick reda på dem. Efter hand kom 
emellertid ett och annat till mina öron och slut-
ligen skref jag ett ängsligt förmaningsbref till 
honom. Han svarade genast, att ryktena voro 
osanna och öfverdrifna och tillade nonchalant, 
att han naturligtvis inte kunde helt af skilja sig 
från sina kamrater.

Vid pingst kom han hem. Han var stormande 
glad och lycklig och tycktes mera förälskad än 
någonsin. Jag smittades af hans lyckokänsla.  
O, Vivian, de dagarna voro de skönaste i mitt lif!
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Men så en kväll, när vi kommo hem från en fest  
. . .  O, Vivian . . .  Han tvang mig . . .

Modern brast i tårar. Vivian, som blifvit krit-
hvit och var nära att svimma, smekte henne sakta.

— Stackars lilla kära mamma.
— Sedan hörde jag snart igen rykten om hur 

vildt han lefde. Han svarade inte ens på mina 
förebråelser. Och så blef det slut.

— Hvad hette han, mamma?
— Per Reuterborg. Det var Allans far.
— O, gud! Älskade mamma!
Vivian kastade sig snyftande i moderns famn.
Modern lyfte upp henne och betraktade henne 

ängsligt.
— Älskar du Allan, barn?
— Mamma, jag är hans, — kom det nästan 

ljudlöst under gråten.

*    *    *

I detsamma kom en betjänt med anmälan, att 
alla gästerna voro komna. Man väntade.

Dörrarna till salongen slogos upp och Vivian 
trädde ut vid moderns arm. Ett sorl af beundran 
steg emot dem. En verklig storm af förtjusta 
utrop ljödo om hvarandra.

— Charmant!
— Bedsford vet min själ, hvad han gör!
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— Bedårande!
— Hvad assessorskan är ståtlig. Det är nästan 

otroligt, att hon har en vuxen dotter!

*    *    *

Vid spelborden enade man sig senare, att en 
oskyldigare och kyskare brud aldrig stigit i en 
brudsäng.

————
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Maran.

Bertil Stern satt och såg ut genom kupéfön- 
stret. Han var trött och dåsig och höll på  
att slumra in i sitt hörn, ty han hade måst 

stiga upp midt i natten. Men landskapet, som 
växlade och skiftade, höll honom vaken. Det  
var majdag och våren kom sent. Jorden var  
svart och sur på gärdena och dikena stodo fulla 
af vatten. Blåsipporna försökte krypa upp ur  
den sista snön i bergskrefvorna och vårlöken frös, 
ty rätt som det var dansade en kristallklar rän- 
nil ned för bergshällen och gaf den en iskall öfver-
sköljning. Björkdungarna började teckna sig  
ljust gulgröna mot furornas mörka sotfärg och 
krusbärsbuskar och häckar grönskade. I en hage 
stodo några pojkar och kikade mot skyn efter 
den första lärkan och en bit därifrån försökte en  
liten slyngel att suga björklake genom ett vass- 
strå, som han borrat in i den hvita stammen.  
I trädgårdarna höll man på med vårarbetet och
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gubbarna grönmålade grindar och gungbräden. Nu 
strålade solskenet ut öfver smålandssjöarna i en 
lång hvitdallrande strimma, som nådde ända upp 
till kupéfönstret. Han satt och njöt af dess lätta 
dans på den krusande ytan, tills dess han bländad 
måste taga ögonen därifrån.

Han lutade sig tillbaka mot soffstödet och tog 
med handen öfver ögonen. När han såg på en sol- 
eller månstrimma, kom han så ofta att tänka på 
en händelse för många år sedan. Det var under 
en af hans första resor på sjön. Han hade hund-
vakten och stod på bryggan och styrde. Kvällen 
var kall som en isvak. Sjön låg blekstilla och 
rundt om honom var det svart som beck. Han 
såg inte ens utkiken, som han hörde vanka af 
och an på backen. Och inte en lanterna, inte en 
fyr syntes på hela hafvet. Men månstrimman låg 
glimrande silfverhvit rätt mot fartyget. Han stod 
och såg in i den och drömde om framtiden. Just 
så där ljust och klart som månstrimman skulle 
hans lif förflyta. Hastigt leda rakt fram till ett 
stort, högt mål.

Då röt någon till bredvid honom. »Gubben» 
hade händelsevis lämnat navigationshytten och 
fått se att han stått och girat ett par, tre streck. 
Åh, Herre Gud, hvad han skällde! Det var en 
gammal kärngubbe, som kunde finna ord, när 
han blef arg. Och fann han inga, så behöfde
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han inte leta i någon ordlista, ty då satte han 
 själf ihop sådana, som knakade om öronen på 
 folk.

På det sättet gick det Bertil jämt. Han blän-
dades af något högt mål, som ståtligt hägrade 
långt bort ins blaue hinein. Verkligheten, fakta 
och detaljer såg han inte. Och naturligtvis — det 
gick åt fanders. Nå — han skrattade åt sig själf 
— så farligt var det väl inte just, men han måste 
medgifva, att han var en oförbätterlig sang-
viniker. Och ofta handlade han bra öfveriladt 
och obetänksamt.

Hur hade han t. ex. kunnat låta öfvertala sig 
att antaga plats i den där lilla bondstan! Obegrip-
ligt! Han förstod det ej själf. Han måtte inte ett 
ögonblick ha tänkt sig in i förhållandena. Bara 
rusat på för titel och maktbegärs skull. Nu hade 
han varit där i två år och var fortfarande lika 
främmande, som när han kom dit. Allt där var 
honom osympatiskt, människorna olidliga med 
sina kråkvinkelsynpunkter. Resorna ut var hans 
tröst. Han längtade efter dem som efter befri-
else ur ett fängelse. Resorna — och flickorna på 
hotellet.

Flickorna, ja! De voro hans enda umgänge. 
Stundom hatade han dem så, att han ville slå 
dem, men han kunde inte skiljas från dem. Han 
måste ha dem. Han kände, att de drogo ned,
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slingrade sig som bläckfiskar kring honom, och 
då rusade han från dem. Men när han lugnat sig, 
återvände han. Och ibland trifdes han med dem. 
De voro enkla och okonstlade, många af dem intel-
ligenta. De sade sin mening rent ut, dolde inte att 
de hade fel och känslor, voro mänskliga. Där hade 
varit en rätt underlig skara på det lilla stadshot-
ellet. Minnet af dem drog förbi.

Där var Greta — hans längsta förbindelse —  
en präktig och grann flicka, riktigt rolig och rar. 
De hade haft det muntert en tid och just när han 
börjat tröttna, hade en tandläkare den smaken 
att komma och öfverta henne. Stern hade senare 
hört, att de nu voro gifta och bodde i Piteå.

Så Vera, en liten pigg unge, som endast stan-
nade i fjorton dar, ty källarmästaren blef själf 
kär i henne och skickade i väg henne i ett anfall 
af svartsjuka.

Rosa, som hade vackra armar och en reptil-
kropp, hal och kall som marmor. Hon konstrade 
i tre nätter för det han inte ville säga, att han 
älskade henne.

Alice, som fick hysteriska anfall och hoppade 
ut genom fönstret i bara linnet, men hoppade 
tillbaka, när nattluften kylt af henne.

Nelly, som var 17 år, blek och finnig och  
orörd. En gång, när han tog henne i famn, kom 
han att röra vid brösten. Så skalf hon till och
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brast i gråt. Stackars liten, hvad skulle hon 
genomgå?

Gamla Tora, vresig och tvär hela året, utom när 
hennes fästman — en försupen gammal maskin-
resande — kom. Då skrattade hon hela nätterna 
från hans rum och var glad som en berglärka.

Maja, en fiskartös från Bohuslän, som var frisk 
och kraftig och bar ofördärfvets prägel, när hon 
kom. Efter ett par veckor hade hon puder på 
kinden och efter tre färgat hår. För en tid sedan 
hade han mött henne i Göteborg. Utspelt! Det var 
ohyggligt, hvad det gick svindlande fort med dem.

Han försökte komma ifrån tankarna, som 
dystrade till och refvo upp samvetskval. Han 
försvarade sig med, att han inte var någon förfö-
rare. Bah! Så dref han vidare — skilnaden var 
inte så stor. Han var med om att alstra den 
osunda luften. Hvem som se’n hade den största 
energien, de kraftigaste begären, var en bisak.

Han grep tidningarna, som lågo på soffan 
midt emot, för att tvinga sig att ändra tankar. 
Där fanns ingenting nytt. Svenska Dagbladet 
hade några intressanta teaterporträtt från Berlin 
— det var allt. Bertil Stern hade en egendomlig, 
irriterande vana att alltid kombinera namn och 
begrepp, städer och händelser.

Så snart Berlin nämndes fick han en marsyn. 
Ett par vackra, runda armar, som sträcktes emot
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honom och en blodröd mun. som lockade. Hems-
kare marsyner han man ju ha. men den ständiga 
upprepningen och den alltid lika ställningen på 
armarna enerverade frujtansvärdt, Fördömdt, att 
hatt aldrig kunde bli kvitt den där gamla historien.

Det var väl en tio år sedan. Han var anställd 
hos ett stor exportfirma i Berlin — Ornstein & 
C:o. Seide und Bänder — och var inackorderad 
hos en enka, en förtjusande dant af en välkänd 
svensk släkt. Hon hade blifvit gift till Tysk-
land för pengar, nten mannen hade förlorat sin 
förmögenhet på spekulationer och vid hans död 
blef det knall och fall konkurs. Hon och hennes 
dotter hyrde en liten våning, tog en inackordering 
för att ha hyran betalt och lefde förresten rätt 
knappt på en liten pension från en köpmanna-
kassa.

Denna dotter var en trogen bild af sin ståtliga 
moder, lång, slank, elegant och en verkligt inta-
gande kvinna. Hon såväl som modern hade tagit 
familjens fall mycket hårdt och de hade af- brutit 
nästan allt umgänge,

När därför Bertil Stern kom dit, slöto de sig 
helt naturligt tillsamman. Han blef förtjust i båda 
— mest i den han sist talade med. Emellertid 
voro han och Alice i ålder de mest jämnspelta 
och kommo därför — när en äldre ungherre —  
en börsmäklare Stein — af ekonomiska skäl också
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upptogs som inackordering och denne genast  
lade beslag på fru . . . . fru Schulze, att helt ägna 
sig åt hvarandra. Herr Stein och fru Schulze  
tillbrakte för det mesta aftnarna i salongen under 
lifliga samtal — herr Stein förde konversation på 
det intensiva sätt som endast en tysk gåpåare  
gör. Tillfölje denne utmärkte pratmakare läm- 
nades emellertid de unga i en tämligen ostörd  
besittning af förmaket och deras förtrolighet ut- 
vecklades nu på tu man hand till en verklig li- 
delse.

En dag, när Stern kom hem, satt Alice vid 
fönstret i salongen och grät. Det var hennes 
fars dödsdag. Bertil fann ej genast ord att trösta 
henne, men lät handen smeksamt glida öfver 
hennes vackra, blonda hår, som om han velat 
stryka bort hennes sorg. Hon tackade honom 
med en handtryckning. Då vaknade blixtsnabbt 
och oemotståndligt ett begär hos honom att 
kyssa henne. Han böjde sig ned och drog henne 
till sig i en lång omfamning, Denna underbara 
första omfamning, som ger hjärtat dess hejdlösa 
oro och väcker ägandets lyckokänsla till lif.

I den första förälskelsens extas sökte de nu 
alltjämt hvarandra. Deras smekningar blefvo allt 
längre och hetare, de kysstes, hvar de träffade 
hvarandra — i förmaket — när de möttes i korri-
doren — i dörröppningarna — öfverallt.
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Längre lät han det ej gå. Han kände, att hon  
lätt skulle falla för honom och hans kropp skalf  
i hvarje fiber, när de smektes. Men han behär- 
skade sig. Han hade kännt hennes far, hon var  
för bra och han var för vekhjärtad. Han kunde  
inte.

En kväll när han kom, var hon ensam hemma. 
Hon stod framför spegeln i sängkammaren och 
ordnade något med håret. Dörren stod öppen 
till korridoren, där han skulle förbi. Han stan- 
nade. — Alice!

Hon vände sakta hufvudet och sträckte leende 
ut armarna mot honom. Hon var förtrollande, där 
hon stod, vacker som en dag, glödande, beredd att 
gifva sig . . .

Blodet rusade honom åt hjärnan, som svind-
lade. Musklerna spändes till grepp och tänderna 
blottades till hugg. Det böljade inom honom. Han 
drogs till henne af vilda instinktiva krafter.

Då med ett slag kom besinningen tillbaka. Han 
slog igen dörren med en skräll och sprang in på sitt 
rum. En kort tid därefter lämnade han Berlin utan 
att något passerat.

Detta var hela historien. Ett par vackra 
armar och en röd mun sträckta mot honom i ett  
farligt ögonblick, som han öfvervunnit. Det var 
ju löjligt, att han jämt fick detta i tankarna. 
Ibland kunde han intala sig själf en viss stolthet
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öfver att ha vunnit åtminstone denna enda seger 
öfver sig själf — för det mesta sade han sig att han 
varit dum.

Det kom folk in, simpelt, oelegant folk, som gaf 
honom afsmak, och han gick ut i korridoren för 
att se efter en tom kupé. Tåget slingrade till i en 
kurva och han slängdes hufvudstupa in i en afdel-
ning för »icke rökare». En dam låg utsträckt på en 
soffa och läste. Hon såg upp öfver bokkanten, men 
brydde sig inte om att rätta till kjolen, som hon 
själfsvåldigt sparkat upp öfver knäet. Han måste 
sett komisk ut, när han höll på att ta öfverbalans, 
ty hon skrattade till bakom boken, då han hastigt 
drog sig tillbaka med ett »pardon». Han gick vidare. 
Fulla kupéer öfverallt. Den med damen var alltså 
den enda möjliga. Han gick efter sitt bagage, som 
han kastade upp i nätet och tog plats på soffan 
midt emot henne.

— Bertil!
Hon gaf till ett högt, gladt skrik och sträckte ut 

handen till hälsning eller kyss, men låg lugnt kvar.
— Hvad i Herrans namn! Förlåt, Alice — men det 

var då oväntadt. Jag har just suttit och tänkt på 
dig. .

— Det narras du allt duktigt. Du som mte 
brydde dig mer om mig än att du gick. Du ser 
förvånad ut, att jag är här, men det är inte första 
gången. Rika släktingar, förstår du! Mamma?
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Ja, det är tråkigt. Herr Stein, du vet, mäklaren 
. . . . det är en lång historia.

Hon pratade på, så det gick rundt i hufvudet  
på honom. Hur i all världen hade detta kunnat  
gå till? Hur var en sådan förändring möjlig? 
Tydligen hade hon »varit med» åtskilligt. — Hon  
var ju fräck och utmanande som en kokott. Men 
chick — förbannadt chick.

Han reste på sig. Då såg hon på honom och 
sträckte ut armarna på det där sättet som förr. 
Hastigt kysste han henne, så drog han till dörrarna 
och släppte för gardinerna.

*    *    *

När de åto tillsammans i restaurangvagnen och 
blickarna möttes öfver glasen, kände han, att han 
skulle bli kvitt sin marsyn.

————
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Hemvägen.

Mr Baily — George Baily — chefen för Lloyds 
Telegraphdepartment, kom inrusande, 
nervös och disträ som vanligt, när han 

varit »downstairs», i börshallama. Det ryckte och 
slet i det gråskäggiga ansiktet och munnen gick en 
lång stund, innan han fick fram orden. Pincenezen 
svängde han som en slunga i luften och ögonen 
stirrade rätt fram, trötta och ljusskyga.

— Mr Higgs, mr Higgs, — skrek han otåligt, —  
hvarför i h— — e får inte Daily Mail hollands-
rapportema? De telefonera som galningar. Jag  
får sitta emellan. Jag. . . Jag. . . 

Men Higgs hamrade oberörd vidare på sin Re- 
mington. Bailys utbrott var ingenting att fästa 
sig vid. Han hade varit nere och fatt snubbor  
och häruppe fick han urladda sig. Här var han 
kung öfver fyrtio bleka, utarbetade maskin- 
skrifvare.
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Han fick syn på lille Mills.
— Mills, mx Mills — you fool. — Ni har skrifvit 

Hvita Stjärns adress på ett Cunard-telegram. 
— Oerhördt — idiotiskt.

— Oldham, Oldham, gå ned och notera att 
Svealand — Ström lämnat Narvik för Rotterdam 
— malm, naturligtvis.

Alltjämt svängande piricenezen som ett hjul 
i luften, hade han kommit bort till sin plats och 
började leta fram sina smörgåsar och sin ölhalfva, 
under det han skrek ut order och dref på.

— Craig, hurry up there! 
— Don’t sleep, Harrison!
— Mr Svensson, — Svensson, här har ni ert 

betyg — underskrifvet af sekreteraren — brilljant 
— här, här.

Ernst Svensson, en tjugoåring med sympatiskt, 
nordiskt utseende, reste sig från en af maskinerna 
och kom lugnt fram. Han fick sitt papper, fann det 
»all right» och stoppade det i byxfickan. 

— Thank you! — Baily sträckte fram handen till 
en hastig tryckning och så började han igen.

— Mills — Scott — Greenwood — Ruttle — 
Ernst Svensson vände om till sin plats, slog 

locket öfver sin Remington, lade de gula silkepap-
peren och blåkopiorna i ordning, skakade hand 
med ett par af de närmaste kamraterna, nickade 
till några längre bort och gick.
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Han gick sakta och betänksam ut, som om han 
velat ta ett sista intryck af rummet. Detta rum, 
där han arbetat vansinnigt som en slaf för 15 sh. 
i veckan och där han nu, efter att ha vågat antyda 
en påökning, förklarats öfverflödig. Det var ett litet 
sotigt och svart rum, detta Lloyds Telegraphdepart-
ment, utan annat ljus än ett par takfönster.

Åtta höga långbord med fem pulpetstolar bakom 
och fem Remingtonmaskiner på hvarje, fyllde 
rummet, så att mr Bailys lilla pulpet knappast fick 
plats i sitt hörn. Maskinerna hamrade och rass-
lade dagen i ända, rapporter sändes ut till de stora 
tidningarna, till rederierna och affärshusen. Alla 
sjöfartstelegram och rapporter i världen passerade 
detta lilla mm.

För några dagar sedan, då kriget mellan Japan 
och Ryssland bröt ut, hade härifrån de första 
meddelandena slängts ut. Och hela England, 
hela Europa väntade i bäfvan på hvad dessa 40 
maskiner, som rasslade dag och natt, sände ut.

Ernst Svensson lät dörren falla igen bakom sig. 
— På mina 15 sh. i veckan har jag ändå lagt af 

till en biljett —  låt vara 3:e klass — hem, — sade 
han till sig själf och gick stolt och med hatten på 
genom de stora börssalarna.

Mäklare och assuransagenter sprungo af och 
an. En vaktmästare i röd mantel och domareperuk 
ropade med väldig stämma ut en assurans.
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— Albert Edward — styckegods —Yokohama.
Det blef rörelse, Hvarje asiatisk assurans intres-

serade oerhördt. Premiema på Japan hade stigit 
8o % på några dagar, men de djärfvaste assura-
dörema togo åter lägre.

I nästa sal lågo registerböcker öfver alla 
nationers fartyg. Clerkerna från telegrafdepart-
mentet sprungo här och antecknade — laster 
— ankomst- och afseglingsdagar — haverier — och 
affärshusens clerker kommo hit och slogo i böck-
erna, noterade, sammanräknade — 40 hvetelaster 
flytande från Sydstaterna — 7000 ton salta hudar 
på väg från Rosario.

Ernst Svensson gick igenom.
Han kände det skönt att vara fri, men visste 

dock, att han skulle sakna detta virrvarr, detta 
buller, detta vansinniga jäktande, som blifvit till en 
sjukdom, som gripit alla.

Det var en härlig dag. Det vill säga dimman  
var grå och inte svart eller gulgrön. Ernst dref 
SAKTA ned genom Throgmorton Street och njöt  
af att ensam gå sysslolös bland denna brådskande 
hop. Tidningspojkarna flängde genom gatorna 
med sina »latest editions». Mäklarne rusade in 
till sina drogister efter en magenbitter eller några 
»Beecham´s pills» eller till barerna efter sin whi- 
sky.
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En »patterer» predikade från en stol öfver 
»konsten att blifva rik», under det hans medhjäl-
pare sökte plundra åhörarnas fickor.

På Liverpool Street Station köpte Ernst en  
tredje klass biljett ut till Stoke Newington. Han 
skulle hämta sin koffert och ta den ned till  
dockan.

Värdinnan — dear mrs Smith — beskärmade 
sig öfver att han skulle resa och bjöd på extraté! 
Han var »a good boy», måtte det gå honom bra i 
hemlandet.

— Lycklig resa och Gud vare med er. 
— Thank you, mrs Smith.
Med gladt hjärta gaf han sig i väg. Han hade 

fått en karl med sig, som hjälpte till med koffer- 
ten och fick den instufvad i godsfinkan. När  
han köpt biljetten till Millwall Dock, skramlade 
ännu två tioshillingsstycken i västfickan. Han 
smekte dem sakta. Tåget blåste och han hoppade 
upp.

— Men för f-n! Karlen skulle ju ha betaldt.  
Han hade ingen växel.

— Kan ni växla 10 shillings?
— Oh, yes, sir!
Mannen tog myntet och började föra om bland 

några slantar, som han drog upp ur byxfickan. 
Tåget frustade och började skrufva sig framåt.
— Nå, skynda på! — skrek Ernst nervöst.
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Då gjorde karlen, en gest framåt, som för att 
antyda, att han skulle hoppa på den främre vagnen 
eller att lokomotivföraren kunde lämna tillbaka.

I nästa ögonblick var han försvunnen.
Den stackars pojken stod stel af fasa. Han kunde 

knappast fatta sin dumhet. Så bröt han ut, rasade 
och svor öfver alla engelsmän, tjufvar och bedra-
gare. Medpassagerarna fixerade honom nyfiket.

Då sjönk han ihop i sitt hörn. Han tyckte, att 
hjärtat krympte samman till ett hårdt klot i bröstet.

— Tio shillings kvar!
Han tummade det lilla guldstycket i västfickan. 

Ingen möjlighet att komma hem. Nu kändes 
längtan dubbelt värre än förut. Ingen plats. Det 
skulle bli att åter behöfva söka arbete — kanske 
förgäfves. Återvända till mrs Smith. Utan pengar. 
Utan arbete.

Tårarna kommo i ögonen. Snyftningar skakade 
kroppen och bitter och öfvergifven kröp Ernst 
Svensson ihop i vagnshörnet och grät.

 
————
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Förfall.

Denna februarimorgon låg dimman som 
en gråsvart, ogenomtränglig bindel kring 
Englands kuster. Svenske ångaren Virgo, 

kapten Rosengren, gick med sakta fart in mot 
Middlesbrough, som hägrade likt ett eldhaf ur 
töckenhöljet.

Ånghvisslan kallade gång på gång ut i mörkret 
efter lots. Förgäfves. Vindens tjut var det onda 
svaret. Kaptenen gick på bryggan och svor igenom 
hela språkets välspäckade förråd af svordomar, då 
plötsligt en helvetiskt hes stämma ropade uppåt 
babords midskepp »pilot here».

I nästa ögonblick hade de fått ut en sladd. En 
man grep den så högt upp som möjligt, kastade 
sig handlöst ut mot ångaren och slog med en duns 
fötterna i skrofsidan. I ett nu hade han svingat sig 
upp till relingen.

— Morning, captain, how do you do?
Utan att vänta på svar, begärde han lite bränn-
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vin, fick en duktig klunk, grep ratten och drejade 
den några streck, befallde »öka farten», tände sin 
pipa och svor öfver »the awful weather».

Manskapet höll sig ännu nere i skansen, från 
hvars lilla bleckskorsten en lätt rök steg upp vi- 
sande att morgonkaffet var påsatt. De, som voro 
tvungna att vara uppe, höllo sig i lä och kaptenen 
försvann ned i kajutan i samma ögonblick lotsen 
kom ombord. Endast styrman vandrade af och  
an på bryggan, med händerna i byxfickorna, rock-
kragen uppslagen och snuggan i mun. Han och 
lotsen hade någon gång varit i krakel, så de tal- 
tes ej vid, utan gingo hvar sin kurs, fram och  
tillbaka, fram och tillbaka, som tvättbjörnar i en 
bur.

Han gick och gnolade på en svensk slagdänga 
med den något underliga refrängen:

»Hej, faderall faderilla 
usch, hva´ de lukta illa.»

Plötsligt tvärstannade han och ruskade af sig  
regnet, i det han kallade sig åsna och »fool» —  
lotsen lystrade till — för det han en gång gif- 
vit efter för hemlängtan och lämnat Medelhafvet 
och sydländerna för denna förbannade malm- 
trade. I detsamma fick han ögonen på en ung  
man, som han väl sett förut, men ändock knap- 
past gifvit akt på.
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— Inte fan ska herrn stå här och förkyla sig i 
slasket. Det här är min själ ingen plats, där man 
går för roskull. Och med den där riggen är herrn 
snart våt in på bara kroppen.

— Om styrman tillåter, stannar jag. Regnet 
och hafsluften svalka så skönt öfver panna och 
tinningar. Och dessutom är det första gången jag 
nalkas ett främmande lands kust.

Styrmannen ryckte på axlama och började åter 
vandra af och an.

— Skönt, skönt, jo det är min själ skönt, när 
kläderna hänga våta som barnlasar på kroppen.

Den unge mannen stod orörlig och stirrade  
mot land. Konturerna därborta började fram-
träda tydligare, de delades upp, skiljdes och  
blefvo fastare. Det brann eldrödt, som om hela 
England brunnit. Ett oändligt antal masugnar 
reste sina höga, svartblänkande käglor som mo- 
derna Babelstorn mot skyn. Ibland antogo de 
gigantiska djurformer af vidunderliga dimensio- 
ner med lysande ögon och hiskliga jättegap, som, 
när de mättades med malm och kokes, sprutade 
elden högt upp genom dimman. Från hundra-
tals skorstenar steg rök och ånga och dref i svarta 
moln ut öfver sjön. Konturerna af de grå, våt- 
smutsiga husen började synas och däremellan 
ringlade trånga gator och smala, mörka gränder. 
Larmande arbetarskaror i genomvåta lumpor
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vandrade från hemmet till baren, från baren till 
arbetet.

Ju närmare han kom, desto starkare, blef 
oron inom honom. En hemsk, prässande ångest,  
som tyngde söm ett järnband öfver bröstet: Eng- 
land, De lilla ordet surrade i hans öron som  
ett obestämbart begrepp. Han erinrade sig en 
teckning, som han någon gång sett i en tidning, 
En människohop, som i ursinnig ifver klättrade 
uppför en brant klippa. I skräckfylld ängslan  
att blifva efter rusade de som dårar om hvarandra 
utan beräkning eller sikte på målet. De spar- 
kade och slogo, refvo ned och klefvo öfver, kros-
sade och föllo. Endast några få af de starkaste  
och hänsynslösaste kommo upp.

Ungefär så tänkte han sig nu England. Och 
på en gång kände han sig så oändligt ensam och 
osäker. Det var, som om någonting brustit och alla 
hans förhoppningar fallit tillsammans. En bäfvan 
att inte kunna uträtta något härute smög öfver 
honom. Han hade förhastat sig, då han lämnade 
Sverige. Visserligen hade han left om litet och inte 
velat böja sig för fadern, men det hade naturligtvis 
kunnat ordnas, om han tagit det med lugn. Nu gick 
bestämdt allt på tok.

Båten hade kommit in genom dockportama 
och närmade sig sakta kajen. Helge Lund — den 
unge mannen — stod och såg hur den ene efter
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den andre af passagerarna kröp upp. Det kän- 
des som om ett mörkt, hotande åskmoln hängde  
i luften öfver dessa olyckliga, som lösryckte från 
sitt land. De voro inte många. Några affärs- 
män, som kommo nt från förstaklasshyttema,  
stannade på akterdäck i afvaktande tystnad, en- 
dast då och då afbruten af någon lågmäldt fram-
kastad iakttagelse. Ett par hästskojare, som  
skulle öfver för att köpa rashingstar, skroderade  
på bred skånska om mat, konjak och kort.  
Två fruntimmer räknade gång på gång sina res- 
effekter och en svenskafrikansk ingeniör, som 
skulle resa tillbaka till Kap, nunnade tankfullt  
på gamla folkvisemelodier.

Landgången blef utlagd och passagerarna dref- 
vo i flock ned på kajen. Några blåfrusna, huttran- 
de stadsbud slogo ned på förstaklasspassagerar- 
nas bagage, som de knappt hunno kasta upp i  
hotelbussarna, innan det bar i väg ut i morgon- 
kylan. De andra stannade villrådiga och för- 
virrade en stund på kajen, innan de bestämde 
sig för, hvilken väg de skulle ta. När Helge satte  
foten på landgången, hörde han styrmannens  
röst tätt bakom sig:

— Herrn kan va’ gla’, som kommer från Sverige. 
Fy fan ett sånt land. En fransk kung och judar  
och utlänningar vid makten, socialister och  
anarkister, storstrejker och lockouter, fy. . .
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Helge gick. Detta var alltså af skedshälsningen. 
Det sista han hörde från svensk mark. Han  
kände ångesten dubbelt prässande. Hvad vän- 
tade honom nu? När en svensk kunde nedgöra 
Sverige så, hvad kunde man då inte vänta här- 
ute? Tårarna stego honom i ögonen, men så 
samlade han sig raskt, grep kraftigt om kapp-
säcken och tog ut stegen.

Kajerna lågo nästan öde. Några lyftkranar,  
som kördes fram till sitt arbete för dagen, gniss- 
lade på skenorna bakom ett litet stånkande lo- 
komotiv. En ångslup hämtade vid en brygga  
en skara varfsarbetare. Annars var det tomt —  
nattvakterna hade sökt skydd och ro bakom  
varubalar och pressänningar. Den goda vän,  
Axel Franck, som skaffat Helge plats, hade lof- 
vat möta, men syntes inte till — tidigt om morg-
narna och i dåligt väder är folk ju ännu mindre 
ordhålligt än vanligt.

Helge frågade en polis om vägen till Glasgow 
Road. Ett ögonblick hvilade »Bobbvns» ögon 
intresseradt på honom. Sedan gaf han den  
mest noggranna anvisning: left, right, left, right, 
left . . .

— Välkommen till Englandl
Axel Franck stod flämtande vid Helges sida.
— Du får, förbanna mej, ursäkta, att jag kom- 

mer lite sent, men det drog ut i går kväll, ser du.
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Ja, hjärtligt välkommen, du. Du må tro, här är 
lifvet ute. En hel massa svenskar. . .

De följdes åt till Axels bostad och kommo öfve-
rens om att bo tillsammans. Åtminstone första 
tiden. Det blef ju billigast och med ett pund i 
veckan fick man spara, om man ville ha lite svensk 
punsch då och då.

På eftermiddagen kommo två af Axels vänner, 
Ernst Brandt och Gustaf Wedberg upp. Axel 
presenterade och förbrödrade i samma andedrag.

— Jag garanterar, att ni äro »jolly old fellows» 
allihop. Och på utländsk botten ska ärliga svenskar 
inte skälla hvarandra för herr.

På duskålarna följde ett tal med hurrarop för 
»gamla Sverige» och slutligen ett för alla granna 
svenska flickor.

Det gällde nu att få fasta hållpunkter för den 
nya vänskapen, och när orienteringsfrågorna  
väl börjat hagla, dröjde det inte länge, innan de 
genom att ömsevis skarfva och dra ifrån hade  
gjort några bekanta personer till gemensamma 
vänner. Litet hvar begagnade tillfället att breda  
ett skimmer af förnämitet öfver släkt och um- 
gänge, som kanske mera öfverensstämde med hans 
högtsträfvande önskningar än den enkla verk- 
ligheten. Naturligtvis underlät ingen att skryta 
öfver sin »gubbes» förmögenhet. Men dystra moln 
bredde sig för ett ögonblick på alla pannor, när
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fädernas sätt att hälla om börsen kom på tal. 
En liten paus, full af vemodiga begrundanden, 
uppstod. Wedberg räddade stämningen genom att 
föreslå priffe. Det antogs med acklamation. En illa 
medfaren kortlek plockades fram ur en byrålåda 
och hela punschförrådet placerades under den 
påskrufvade vattenledningen.

— Ser du, Lund, — förklarade Brandt under-
gifvet, — här i »merry old England» måste man lik- 
som i Sverige fördrifva söndagseftermiddagarna 
med priffe. På förmiddagarna går man i kyrkan 
med sin lilla flicka — det är nödvändigt för för- 
äldrarnas skull, förstår du. Här är man alltid  
»young man» åt någon liten tös. Men efter kyr- 
kan flirtas det vildt, må du tro! Då går man ut  
till strandbadena och uppåt skogen. Nå, du lär 
dig nog. Franck är ingen dum läromästare. Hej,  
pojkar! Skål! Se på fan — här va fina blader.  
Spel ut!

Priffen drog ut, tills punschen långt fram på 
småtimmarna tog slut. Då enades man om att 
»släcka af» med en nattgrogg hos Wedberg, som 
hade whisky hemma.

Men då Helge skulle resa sig upp från bordet, 
sveko krafterna honom och han sjönk tillbaka 
på stolen. Rummet dansade rundt för honom 
och hufvudet ville ta öfverbalansen åt alla håll. 
Han tyckte, att golfvet snurrade som på en karu-
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sell och högg tag i bordet för att inte falla. Rös- 
ten strejkade, han försökte om och om igen att 
få fram en begriplig mening, men det blef bara 
ett oförståeligt sludder. Ansiktet var likblekt, de 
talgiga ögonen stirrade stelt och frånvarande ut 
i rummet och en cigarrstump föll ur den slappt 
öppna munnen. Då försökte han med en sista kraf-
tansträngning att resa sig upp. Han stödde sig på 
stolskarmen, men den gaf vika och han slog hand-
löst i golfvet.

Kamraterna skrattade.
— Kör ett par fingrar i halsen på’n och lägg 

honom sedan, — föreslog Wedberg.
— Sannerligen jag förstår det — vi ha ju inte 

druckit något att tala om, — sade Franck, lik- 
som för att urskulda sig hos sitt eget samvete, 
— men han är inte van vid det här naturligtvis.

Sedan hjälptes de åt att lägga Helge, som  
redan sof, när Franck släckte lampan och litet 
bullersamt begaf sig efter de andra ut på natt- 
vandringen.

*    *    *

När Helge vaknade och försökte sticka upp 
hufvudet, sjönk han med ett smärtsamt grin 
tillbaka igen. Han måste ligga alldeles stilla 
några ögonblick för att få klart för sig, hvar han
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var. Hågkomsten af gårdagen var dunkel och 
somligt hade helt och hållet fallit honom ur  
minnet. Han hade ingen aning om, hur han kommit 
i säng. Det bultade i hans hufvud som i en smedja. 
Tungan kändes som en torr träbit i munnen, 
läpparna voro feberheta och han plågades af en 
olidlig törst. Naturligtvis var han i ett obeskrifligt 
misshumör.

Till råga på allt var han ensam. Franck hade ej 
kommit hem utan antagligen gått direkt till affären. 
Helge var sjuk till kropp och själ.

Det gick rysningar genom kroppen och gång på 
gång högg det till i hufvudet, så att hans ansikte 
förvreds af smärta. Han grep om det med båda 
händerna för att få värken att lätta. Hjärnan arbe-
tade tungt och trött. Samma tankar återkommo 
ständigt. Hur skulle det gå i affären? De skulle 
naturligtvis genast se hans tillstånd och kanske 
först som sist köra i väg honom. Om han skulle 
vänta att gå dit tills i morgon. Men nej, det gick 
inte, ty de visste ju, att han kommit med båten i 
går. Den där hemska aningen att det skulle gå på 
sned härute, blef allt starkare. Hvad skulle han 
sedan ta sig till?

Ändtligen var han färdig och kom ut. Den 
kyliga luften svalkade och stärkte modet. Men 
hans känsel var förslappad och ljuden omkring 
honom hörde han endast som ett aflägset brus.
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Han gick sakta gatan fram. Där var samma 
smutsgrå, tråkiga hus hela vägen. Dimman duggade 
och föll också i dag och asfalten var alldeles våt. 
Luften hade blysmak och en gräslig stank spreds 
från de våta kläderna och från fiskhandlandenas 
bord, som trängts ända ut på trottoiren.

»John Garrod & C:o, Shipowners & Brokers»  
lyste det från en messingsskylt och namnet upp- 
repade sig i det oändliga på alla fönstren i ett 
stort grått hus. Han var alltså redan vid konto- 
ret. Beslutsamt gick han uppför trappan, men 
när han kom utanför dörren blef han osäker  
och hjärtat började bulta. Han vände igen.  
Det var bäst att gå en gata först för att samla  
mod och tänka öfver hvad han skulle säga. Ute 
på gatan jagade han upp sig i fullständig ångest 
och nu tyckte han det var dumt, att han vändt  
om. Tänk, om någon sett honom och kände igen 
honom nu, när han kom! De skulle förstå samman-
hanget och skratta åt honom.

Han vände igen och gick nu raskt på.
— Mr Garrod to speak?
Ingen tycktes fästa det ringaste afseende vid 

honom, men slutligen pekade en ung man med 
tummen åt ett inre rum, utan att taga ögonen från 
den tidning, som han höll på att läsa.

Mr Garrod var en fyratioårs man, som gjorde 
ett utomordentligt intryck på Helge. Han hade
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något lugnt, nästan mildt i blicken, som log  
vänligt, men stämman hade den engelske affärs-
mannens fasthet och hela gestalten tycktes 
förkroppsliga deras »go on». Helge var fascinerad; 
han hade funnit idealet för den typ, han ville  
nå. En öfverlägsen affärsman, som samtidigt  
hade både hjärta och intresse för andra kultur- 
företeelser.

Helge fick bölja med en del enklare göromål och 
fick order att orientera sig i staden och vid hamnen 
fortast möjligt, ty hans arbete skulle bestå i att 
klarera fartyg och hålla kaptenerna sällskap. Han 
grep sig an arbetet med lif och lust och fick snart 
ord om sig att vara både duktig och smart. Och 
efter någon tid höjde Mr Garrod själfmant lönen till 
25 shillings i veckan.

Helge blef naturligtvis strålande glad och nöjd 
och förvånade sig, att det gick så enkelt och lätt. 
Han kände sig riktigt säker och hans dystra 
farhågor försvunno. Kamraterna gratulerade  
och spådde en god framtid. Tillsammans söpo  
de upp löneförhöjningen för några månader i 
förskott. Det var en glad tid. Framtiden hägra- 
de ljus och storslagen och nuet var roligt. Det  
unga svenska laget festade om duktigt och hitta- 
de på alla upptänkliga pojkstreck. Engelsmän- 
nen uppmuntrade dem och tycktes omöjliga  
att förarga. De deltogo dock ytterst sällan i
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deras fester. Och hände det någon gång att en 
engelsman var med, drack han försiktigt endast 
några groggar. Naturligtvis bjödo svenskarna.

*    *    *

John Garrod & C:o hade byggt en ny 12000 tons 
ångare, »The City of Middlesbrough». Det var den 
första ångare, som byggts efter Turrets system och 
den ansågs som den mest geniala skapelse skepps-
byggerikonsten hade frambrakt. Stora människo-
massor vallfärdade dagligen till hamnen för att se 
detta egendomliga fartyg, aom strax ofvan vatten-
linjen svullnade ut till sin dubbla bredd, så att man 
kunde gå rundt omkring det på utsidan. Och man 
berättade underbara saker om det. Vattnet kunde 
inte ens vid den värsta orkan spola öfver däcken 
— dess kraft bröts af dess utskjutande vallar. 
Egentligen var det ett fult fartyg. Det hade inte 
som vanliga ångare höga, smäckra master, som 
ännu bevarade något af ett segelfartygs smidiga 
elegans. Utan det hade tjocka, stubbade järnpe-
lare försedda med en massa bommar, så att man 
kunde lossa och lasta på många olika ställen och 
åt båda sidor på en gång. Det var en märkvärdig 
båt. Och man anade, att den var föregångare till en 
stor utveckling. Att Middlesbiough gick i spetsen 
var en triumf.
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Mr Garrod hade, för att sprida behörig glans 
öfver detta djärfva företag, inbjudit hela norra 
Englands förnämsta representanter för sjöfart  
och storhandel till profturen. Äfven kaptener- 
na på alla fartygen i hamnen voro inviterade.  
Helge var deras ciceron och också värd vid deras 
bord.

Han hade fått order att ej spara på vinerna  
— och han lydde också. Champagnen »flöt i 
strömmar» och stämningen blef mycket upp- 
rymd. Samtalet brusade som en jättevåg.

Plötsligt hördes en stämma högre än de andras: 
De förbannade svenskarna kunna hålla sig och 
sina likkistor på Östersjön. På Atlanten ha de inte 
att göra.

Det var en norsk kapten, som i känsla af den 
sympati, som förenar Danmark och Norge gent-
emot Sverige, hade slungat ut orden till en dansk, 
som satt midt emot honom. Han tänkte ej på 
Helge — den ende närvarande svensken — förrän 
dansken med miner gjorde honom uppmärksam på 
att inte tala så högt.

Men Helge hade hört och reste sig likblek upp. 
Han skar tänderna i ursinnig ilska. En orörd 
champagnebutelj stod bredvid hans kuvert. Han 
slungade den med hela sin kraft i skallen på norr-
mannen, i det han ropade ett »hund», som ljungade 
genom salongen.
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Det blef naturligtvis en fruktansvärd bestört-
ning. Mr Garrod skrek »out, out». Några ste- 
warder kastade sig öfver Helge, som rasande 
kastade omkull den ene efter den andre. Han slogs 
som en vilde ocb banade sig väg fram till norr-
mannen. Men när han såg, att denne låg afsvim- 
mad, starkt blödande ur ett gapande krossår,  
lät han sig godvilligt föras ut. En dof vrede sjöd 
inom honom. Näsvingarna darrade och bröstet 
stötte ut luften som en bälg. Han skulle kunnat 
retas till hvad som helst. Att han ohjälpligt förstört 
sin ställning, bekymrade honom inte det minsta. 
Han kände ett obeskrifligt, öfvermodigt trots mot 
allt och alla. I denna sinnesstämning lämnade han 
fartyget.

*    *    *

Nästa morgon fick Helge ett bref med medde-
lande, att han naturligtvis ej vidare behöfde 
komma till kontoret. Det var den officiella  
bekräftelsen på att han var »down». Han insåg, 
att det skulle blifva nästan omöjligt för honom 
att få en annan anställning, då han kompromet-
terat sig inför hela köpmanskåren, som dess-
utom visste, att han festat mycket på sista tiden. 
Han hade inga pengar. Hos Miss Gough fick han 
naturligtvis inte bo kvar längre, när hon fick
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veta, att han var utan plats. Och Franck eller de 
andra kamraterna hade inga medel att hjälpa 
honom. Belägenheten var förtviflad, men han 
försökte trotsigt att förneka det för sig.

Om han skrefve hem, skulle de nog genast skicka 
pengar och gärna taga emot honom — faders-
hjärtan äro inte så hårda och obevekliga, som de 
ibland synas. Men hans stolthet tillbakavisade 
genast denna utväg. Det återstod alltså att försöka 
att få något att göra.

Han gick ut för att köpa morgontidningarna.  
Det stack till i honom, när han kom ned på tor- 
get och utanför »Middlesbrough News» skyskra-
peliknande byggnad såg en flock arbetslösa, som  
med undergifven tålighet väntade på att tidningen 
skulle komma ut och listorna med lediga platser 
klistras upp. Alla dessa människor sågo så  
hopplöst utpinade och fattiga ut och blickarna 
voro slöa och tomma. Flertalet voro väl arbeta- 
re, men där fanns också andra. Skådespelare  
från upplösta landsortssällskap och statister, som 
lagt sig till med vräkiga skådespelargester, man- 
liga och kvinnliga kolportörer, män, »som sett 
bättre dagar» och nu hade obestämbara yrken, 
ligapojkar, och småbarn af bägge könen. På  
ett visst afstånd från hopen strök en och annan 
kontorist eller bodbetjänt. De försökte se obe- 
svärade ut och gingo nonchalant svängande med
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käpparna af och an, som om de väntade på 
rendezvouser. Men ögonen flögo ibland forskande 
från den ene till den andre för att pröfva, om det 
verkligen var en olyckskamrat eller någon, som 
tillfälligtvis valt denna plats för ett möte. När två 
sådana ögonpar möttes, flammade de upp starkt 
som elektriska lampor innan sprängningen och 
slocknade. Det fanns inga tvifvel mer.

Helge kände hjärtat bulta af ångest som efter 
en lögn i skolpojksåren, och han gick nervöst och 
raskt förbi. På honom skulle då ingen se, att han 
sökte plats. Han rusade framåt gatan utan att våga 
tänka ut sina tankar. När han på återvägen kom 
tillbaka till torget, var hopen skingrad. Endast en 
arbetare, som blifvit försenad, stod ännu framför 
listorna, strykande med pekfingret utefter dem 
hastigt, som om han ingenting fann. En pojke 
räckte fram en tidning, som Helge raskt högg, i det 
han kastade en halfpenny i den smutsiga handen, 
som i samma ögonblick den släppt tidningen, 
formats till en skål.

Han gick direkt hem och ögnade igenom spal- 
terna. Där fanns en sju, åtta annonser, som 
han tyckte passade. De flesta voro under chif- 
fer. Han skref ansökningar och bar dem till tid- 
ningskontoret. Nästa dag frågade han efter 
svar. Ännu inga. Nå, det var ju också knap-
past möjligt. Men där fanns inga dagen därpå
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och inte heller de följande. På fjorton dagar fick 
han inte ett svar på alla sina bref.

Miss Gough gaf honom långa blickar, när han 
råkade komma i hennes åsyn. Franck blef ner- 
vös. Och själf var han så ledsen, att han kunde 
gråta i timtal, när han låg ensam uppe på rum- 
met. En dag lyckades han få låna 10 sh. af en 
svensk styrman. Då gick han upp på Pearson’s 
platskontor, som han sett annonsera i hvar-
enda tidning. Där skulle det väl ändtligen lyckas.  
De voro väl inarbetade med köpmännen i hela 
England. Och han hade ju kunskaper, så att  
han, bara något erbjöd sig, kunde ta hvilken plats 
som helst.

Han kom upp på kontoret.
— Mr Pearson?
— Yes! — En liten nervös herre stod i den öppna 

dörren till ett litet rum, som mest liknade en skrubb 
hemma i Sverige.

Helge framförde hvad han ville.
Mannen afbröt otåligt.
— Your name and address, sir?
Helge svarade och Mr Pearson noterade.
— Five shillings and we will see, what we can do. 

There are lots of situations.
Handen var redan framsträckt och karlen såg 

så öfvertygande och säker ut, att Helge släppte 
ned sin femshilling. En ny kund trängde på.
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Helge fick vika utan att hinna göra några vidare 
frågor. Men redan på nedvägen började han tvifla 
på att lyckas.

Naturligtvis kom det aldrig något svar.

*    *    *

Några veckor därefter strök Helge en dag trött 
och ledsen utan mål längs kajerna. Hans belä-
genhet var nu förtviflad. Miss Gough hade kört  
i väg honom. Han kinesade och snyltåt hos 
vännerna — ett par dagar hos hvarje. Alla  
förnödenheter, som kunde realiseras, hade om 
morgnarna, när ännu ingen kunde observera  
det, förvandlats till mynt i bakgatornas små  
butiker under de prunkande gyllene kulorna.  
Det fanns ingenting kvar — fars gamla silfver-
klocka, som han hade fått vid konfirmationen  
var det sista.

Hans gamla älskade ur, som han en gång varit 
så stolt öfver. M. Tobias, Liverpool. Four hole 
jewels, hade han hundratals gånger läst i boetten. 
Och han kom ihåg fars ord:

— Det är ett utmärkt ur, om också ej så vackert. 
Jag har köpt det på en realisation för 40 kronor och 
det var hittadt. Det är ett af de sista, som finns af 
dessa, och du kan ha det i all din tid.

Då hade Helge höjt sig upp och kysst den kära
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munnen under de stora mustascherna och med 
tårar i ögonen sagt:

— Ja, tack, kära far.
När Helge sedan öppnade boetten för att gran- 

ska uret inuti, fann han en liten dikt, som slöt:

Och då åren komma och svinna 
och snart mitt timglas runnit ut, 
så låt alltid detta dig minna 
om kärlig far, hvars lif är slut!

Han fick tårar i ögonen, när han tänkte på 
föräldrarna. Herre Gud, om de visste, huru han nu 
hade det. Hur många sorger hade de inte haft för 
hans skull. Inte en rad hade de fått från honom. 
Han tyckte sig se fadern, när han tände sin snugga 
och dystert suckade:

— Jag må undra, hur Helge nu har det? Om han 
lefver, pojken? Någon gång kunde han väl skrifva. 
Ett kort åtminstone.

Och en stor tår rullade ned för gubbens kind och 
föll fräsande i pipan. Men mor smög tröstande sin 
arm under hans.

— Det kommer nog, när han fått det riktigt bra. 
Han är stolt, Helge.

Lilla älskade tappra mor! När inte far såg det, 
grät hon nog så hopplöst bittert öfver sin stygge, 
käre, käre pojke.

*    *    *
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Helge måste gå ända ytterst ut på piren, där 
ingen människa fanns, som kunde se, att han gick 
på gatan och grät. När han gråtit ut och vinden 
fläktat bort spåren af tårarna, vände han om och 
gick in mot staden. Nu måste han till hvarje pris 
ha en ändring.

Ett stycke bort på kajen var ett uppträde 
mellan några druckna sjömän, som slängdes ut 
från en bierkrog. När Helge gick förbi, tittade han 
in. Framför disken stod ett synbarligen mycket 
upphetsadt fruntimmer. Det var ett af dem, som 
varit med »Virgo» öfver till England. Hon kände igen 
Helge och vinkade. Halft motvilligt gick han in och 
hälsade.

— De’ va’ då roligt att träffa en svensk! Kän- 
ner herr Lund igen mig? Åh, de förbannade  
engelska busarna för ett lif, så man kan bli galen. 
Ja, det vill säga, här kommer ju många svenska 
sjömän och norrmän och danskar med, men di 
super som svin allihop och något fint folk kom- 
mer det aldrig. Var så god och sitt, herr Lund.  
Will you have a drink?

Hon såg kokett, nästan kärleksfullt på Helge, 
som uppriktigt förklarade, att han inte egde en 
penny och oförbehållsamt berättade sin nuvarande 
ställning.

Det gjorde ingenting. Hon bjöd naturligtvis.
Hon pratade i ett kör om sina lefnadsöden
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och efter en half timme visste Helge, att hon, när 
hon kom öfver, först fått plats som hushållerska 
hos en gammal ungkarl. Det hade emellertid 
kommit en fnurra på tråden, då hon blifvit bekant 
med några herrar, som hon ibland följde med ut. 
Sedan hade hon någon tid serverat å en restaurant 
och nu hade hon öppnat sin egen krog. Den gick 
alldeles utmärkt.

Hon föreslog Helge att stanna hos henne. Det 
behöfdes så väl en manlig kraft i affären. Kunderna 
bråkade ibland och då hade hon svårt att reda sig 
med dem. Helge och hon skulle nog komma öfve-
rens och ha det »nice» tillsammans.

Dét svindlade ett ögonblick i Helges hufvud.  
Han grep fast om detta anbud som den enda  
existensmöjlighet han såg och samtidigt kände  
han hur detta drog ned honom i dyn. Han tyck- 
te, att ödet straffade för hårdt och meningslöst. 
Till svårare brott gjorde folk sig ostraffadt skyl-
diga. Det hela var ju en bagatell med en karl,  
som han inte kände. I den gamla goda tiden  
hade hans handlingssätt helt säkert ansetts 
värd en skål och berömts. Detta skulle nu dra 
ned honom till det nesligaste, som gärna kunde 
ske honom. Eller kanske var det inte så farligt!  
Han behöfde ju inte blifva där länge. Så fort han 
fick en chance, kunde han ge sig af. Hon fordrade 
säkert inga band.
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Därför antog han.
När krogen var fri från kunder en stund,  

besågo de tillsammans lägenheten. Krogen var  
rätt och slätt en vanlig sjömanskrog utan alla 
pretentioner och han fann det förklarligt, att  
»fint folk» inte kom dit. Det luktade starkt af  
whisky och utslaget öl och tobaksröken hade  
bitit sig hårdt fast i den enkla trämöblen, de  
målade väggarna och sitsgardinerna. Den konst-
närliga utsmyckningen utgjordes af några öl-  
och whiskyreklamer. En korkmaskin af nickel  
sken nyskurad på disken och på alla fönsterru-
torna var måladt »Saloon Bar» i prunkande rödt.

Innanför hade hon två rum — matrum och 
sängkammare — litet trasgrannt möblerade med 
ett bohag, som antagligen flera gånger sålts på 
auktioner, sedan det på 70- eller 80-talet lämnade 
något godtköpsmagasins enkla utställning. Där 
såg emellertid ordentligt och renstruket ut.

Helge fick nu veta, att hon hette Anna Svensson. 
Han log litet, visserligen hade han ju väntat något 
ditåt, men i alla fall kom det litet löjligt. När hon 
sade det, låg där något urskuldande i rösten, 
en hemlig önskan, att det hade varit ett annat 
namn. Helge betraktade nyfiket och forskande 
denna kvinna, som utan vidare »tagit honom». 
Orsaken var naturligtvis i främsta rummet att 
hon kände sig ensam och därför gärna begagnade
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tillfället att dra till sig en landsman, som hon fann 
sympatisk. Antagligen hade hon också starka sexu-
ella drifter. Allt hos henne tydde på det, och hon 
var frapperande kraftig. Hennes antecidentia var 
väl enligt kyrkans uppfattning inte alldeles fläckfri, 
men det bekymrade honom inte. Hufvudsaken var, 
att hon inte allt för fort ville bli »missis».

Klockan åtta slogo de igen saloonen och gingo, 
sedan de i en sängutstyrselaffär gjort de nödiga 
uppköpen för Helges inflyttning, ut för sin första 
kväll tillsammans. De bestämde sig för teatern och 
en supé på Brown’s hotell. jSpNf

— Där är grammophon-consert och serveras 
svensk punsch, — upplyste Anna.

*    *    *

Åren gingo i lugn enformighet. Helge Lund blef 
efter hand fullständigt invand med lifvet på den 
lilla krogen. Han utförde sina få och lättskötta 
sysslor med en nästan öfverdrifven omsorg. Han 
kände stamkunderna och drack allt som oftast en 
whisky eller en flaska öl med dem.

Någon gång stängde de krogen redan kl. 8 på 
kvällen och då gick »Miss» Svensson och han ut 
på en teater eller varieté. Sedan superade de på 
någon »grand restaurant», helst där det gafs gram-
mophon-consert.
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»Miss» Anna Svensson hade gentemot Helges 
förhoppningar då och då under första året betonat 
lämpligheten af ett giftermål. Emellertid hade Helge 
gjort en något mystisk utläggning öfver ett band, 
som hindrade honom därtill. Och då hade hon, 
utan att länge grubbla öfver saken, lugnt funnit sig 
i, att det blef som det var.

Det hände rätt ofta den första tiden, att Helge 
greps af en hemsk plågande ångest, som jagade 
blodet åt hufvudet på honom och kom hjärtat att 
bulta. Han blef då disträ och fåordig och kunde sitta 
försjunken i tankar en hel kväll. Han var alldeles 
borta från sin omgifning och blef ej sig lik förrän 
han druckit mycket. Men då kunde helt plötsligt 
hans melankoli slå öfver i uppsluppen yra och då 
ville han alltid spela hasard.

Sådana kvällar blef det, när han hade tänkt 
på sitt hem. När bilderna af far och mor med 
intensiv styrka trängde fram för honom och han 
föreställde sig deras ångest, deras oro och förtvi-
flan för honom. De hade slutligen ej låtit sig nöja 
med att gå och vänta på bref från honom, utan 
hade skrifvit till konsulatet efter hans adress. 
Sedan fick han det första brefvet från dem. Det 
var så oändligt kärligt och ömt, som de själfva 
alltid hade varit. Något groll fanns inte från deras 
sida, utan de bådo honom för guds skull skrifva 
till dem. Han måtte väl veta, att han var deras kä-
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re, käre son? De bådo honom komma hem så 
skulle nog allt blifva bra igen. »Om jag ej visste, 
att du, trots du ej visar det, fortfarande älskar oss 
lika mycket, skulle mitt hjärta brista,» slöt modern 
sitt bref.

Den dagen grät Helge bittra tårar och kände sig 
som ett hjälplöst barn igen. I det ena ögonblicket 
ville han i mörk förtviflan sticka knif i hjärtat, 
nästa minut reste sig hela hans energi. Han måste 
repa sin ställning. Förr än han gjort det kunde han 
inte resa hem. Han rasade öfver att han inte hade 
kunnat få arbete. Och nästa dag gick han verkligen 
ut och sökte platser. Men naturligtvis blef det utan 
resultat — nu tog man honom inte ens på allvar 
utan skrattade åt honom.

Efter en tid kom det bref igen. Det öppnade han 
aldrig. Så kom det ännu ett och efter hand det 
ena efter det andra. Hvarje bref stack honom som 
knifstygn i öppna sår. Han vågade ej. En gång ref 
han upp ett af kuverten, men greps af en sådan 
oro, att han lade in brefvet oläst igen.

Men han gömde alla brefven i sin skrifbordslåda.
Åren gingo och med tiden kommo dessa ångest-

dagar allt mera sällan. Till slut upphörde brefven 
och hela hans lif hade nog förflutit i lugn och 
stillhet, om inte en dag en kvinna ånyo korsat hans 
väg.

*    *    *
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Rörelsen på den lilla sjömanskrogen växte med 
åren. »Miss» Svensson och Helge måste hyra sig  
en våning ute i staden och taga sin gamla bostad 
i anspråk, för utvidgandet af krogen. De förtjän- 
te bra med pengar. »Miss» Svensson blef fet  
och för bekväm att själf servera. Pösande  
och stånkande i en svart sidenklädning spelade  
hon numera rollen af en sorts högre försyn på 
krogen. Hon räknade med förkärlek kassan och 
kontrollerade, att gästernas sejdlar och glas ej häll- 
des för fulla. På mellanstunderna predikade hon 
moral för sina serveringsflickor. Troligen an- 
såg hon sitt samlif med Helge ha fått ett äkten- 
skaps stadga, ty hon ställde sig själf alldeles 
utanför sina regler och uttalade med en rätt ofta 
grofkomig kraft sitt ogillande öfver all lösaktighet 
i lif och lefveme. Man kan säga, att hon utgjorde  
ett slags kvinnlig illustration till ordspråket;  
»När fan blir gammal, blir han munk.»

En af de unga serveringsflickorna, som hon 
hade anställt, var svenska. Hon var på något sätt 
släkt med »Miss» Svensson och hette Maja. Det 
var en lång, slank, vacker flicka på ett par och 
tjugo år. Hon hade ett lifligt och sött litet dock-
ansikte, med en mun, som alltjämt var i rörelse 
och alltjämt, såg lika lättsinnig ut, med ett par 
stora, blå, smeksamma ögon och ett burrigt, 
gull- blondt hår.’ Det var något ljust, luftigt och
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kattmjukt öfver hela varelsen och hon koket- 
terade behagsjukt som en bortskämd societets- 
dam.

Denna flicka eröfrade genast Helges hjärta,  
som aldrig varit utsatt för några farliga erotiska 
frestelser. Hon förtrollade honom, så att han ej 
hade öga för något annat än henne. Ständigt  
följde han efter henne på förälskades löjligt efter-
hängsna sätt och sken upp som en sol, när han 
talade med henne. När han en tid gått och små- 
klappat och vänslats med heNne, blef begäret efter 
hennes mun honom öfvermäktigt, och en dag grep 
han henne plötsligt och kysste henne gång på 
gång. Hon lät det ske lugnt, som om hon väntat  
på det. Så mötte hon hans glädjestrålande ögon 
med en lång, tjusande blick och besvarade häftigt 
hans kyssar.

— Maja, älskadetp — — — Maja — — — — 
Blodet brände Helge som eld i ådrorna, när han 

kysste henne. Och hon låg skär och varm i hans 
armar och sträckte girigt de halföppna läpparna 
mot honom.

— Älskade — — — —

Dörren gick upp och en kund trädde in. De  
flydde förvirrade från hvarandra. Men engels-
mannen, som genast fattade situationen, log vän- 
ligt och lugnt.
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De närmaste dagarna sökte deras munnar hvar-
andra så ofta ett tillfälle gafs. ögonen glödde oeh 
logo och händerna möttes i varma och ömma tryck-
ningar. De gingo i ett yrande glädjerus. Men längre 
läto omständigheterna och »Miss» Svensson det ej 
komma.

»Miss» Svensson började finna Helge alltför 
nitisk i affären och fattade misstankar. Hon tog  
sig för att bevaka honom och stannade också 
hela dagarna på krogen. Tillståndet blef olidligt.  
Helge och Maja gingo kärlekssjuka omkring och 
trånade efter hvarandra och »Miss» Svensson be- 
vakade dem ilsket, som när en gammal vissnad 
lärarinna afundsjukt vakar öfver flirten på en 
skolbal.

Då ändrade Helge taktik. Han höll säg hem- 
ma om eftermiddagarna. Han drack sin grogg 
ensam och lade patience, tills det var tid att gå  
till sängs. Följden blef att äfven »Miss» Svensson 
stannade hemma. En ömhet, som hon ej hade  
visat sedan första tiden, flammade upp hos 
henne och hon plågade Helge med oändliga bevis 
därpå. Det var sättet till att få krutdurken ett ex- 
plodera. Han blef ursinnig och svor på, att han 
skulle bedraga henne.

Bn middag, då de följdes åt hem, beredde han 
henne på, att han på kvällen skulle spela vira 
ombord på en svensk båt, och att det möjligen drog
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ut en stund på tiden. Han stannade hemma på 
eftermiddagen, tog på sig sina bästa kläder, drack 
en grogg och gaf sig vid åttatiden i väg ned till 
hamnen. Och där satt han ombord på ångaren 
och pratade om ditt och datt, medan blodet sprang 
honom i ådrorna, ty han hade stämt möte med 
Maja, se’n hon stängt krogen.

Ändtligen hade de långsamma timmarna gått. 
Vännerna kunde inte förmå honom att stanna 
en minut längre, utan efter ett brådstörtadt adjö 
snarare sprang än gick han. Maja väntade honom 
redan och höll just på att släcka lamporna, när 
han kom.

Deras rörelser blefvo heta och snabba i mörkret. 
De pressade sig mot hvarandra i krampaktiga 
omfamningar. Orden dogo på deras brännande 
läppar eller blefvo till ursinniga skrik. Brösten fläm-
tade, händerna grepo som järnklampor, munnarna 
släppte hvarandra endast för att gifva yra bett. Så 
bar han henne in på hennes rum.

En stund genare öppnades dörren. Låsen vreds 
sakta upp. Gångjärnen knarrade. En ljudlös 
väntan med återhållen andedräkt. Ljuset tändes. 
»Miss» Svensson trädde in. Hon blef stående 
stum, med handen hållande sig fast i dörrhand-
taget och stirrade som hypnotiserad på Helge och 
Maja, som förvirrade reste sig i sängen. Hennes 
ansikte vanställdes af förtviflan, vrede och smär-



85— —

ta. Det syntes, att om hon också fruktat att finna 
dem, så hade hon dock i det längsta hoppats, att 
hon misstog sig. ögonen stirrade stelt fastnaglade 
på dem och den kraftiga barmen flämtade i raseri, 
så att knogama hvitnade. Så brast det löst. Hon 
slungade ut en oafbraten ström af skarpa och gälla 
skymford, tills rösten stockades af tårar, och hon 
föll ned på en stol och brast ut i en hejdlös gråt.

Helge, som i första ögonblicket blef lika bestört 
som de båda fruntimren, hade under ordsvallet 
återvunnit sitt lugn och uppmanade henne att ta 
saken lugnt, då den nu en gång inte kunde ändras. 
Han bad henne följa med hem, där de lämpligast 
kunde göra upp den.

Men då fick hon ett nytt anfall af raseri och bröt 
ut igen.

— Usling! Har jag inte plockat upp dig från 
gatan, när du inte ägde en penny? Har jag inte slitit 
för dig och klädt och födt dig? Och så går du och 
lägger dig in med första bästa flickslinka! Skulle 
du komma i min bostad en gång till? Ha! Ndej min 
själ, aldrig så länge jag heter Anna Svensson.

Hon satte händerna i sidorna och gaf Helge en 
förkrossande blick. I detsamma föll hennes blick 
på Maja och då slog ilskan öfver på henne.

— Du, din förbannade slinka, — skrek hon, —  
du ska hem med första båt. Skitunge, dina för- 
äldrar ska nog få veta hvad du är för en — — — — 
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Detta var mer än Helge tålte. Med ett kraftigt tag 
satte han henne utanför dörren och reglade.

Han och Maja sågo på hvarandra — de stodo 
som två släta figurer. Tankarna korsade sig i hans 
hjärna. Maja stod och lyddes utåt. Hon var arg, 
men hvarken rädd eller ledsen.

— En sån djädrans käring, — mumlade hon. —  
Tänk, hva hon ska ha gått och lurat. Men den 
gamla apan ska bara våga skrifva, så ska hon nog 
få se — — — Förresten ska det bli riktigt skönt 
lämna det här gamla smutshålet och komma hem 
till Sverige igen.

Därmed hade hon affärdat hela historien för  
sin räkning. Äfven skilsmässan från Helge tog  
hon förvånande lätt och förståndigt. Hon nöjde  
sig med några försäkringar, att han skulle skrifva 
och, när han kunde, komma efter henne. Hon  
hade nu bara en enda önskan: att komma bort. 
Hur lifvet sedan skulle gestalta sig, det ordnade  
sig nog.

— Adjö, Maja lilla. Tack för den här tiden!
Inför själfva afskedet blef hon upprörd och 

började gråta. Han måste snart komma. Älskade 
han henne riktigt, riktigt säkert? Frågorna drun-
knade i kyssar och bedyranden.

Efter några sista omfamningar skiljdes de.

*    *    *



87— —

Helge befann sig åter på gatan och gick ånyo den 
gamla promenaden nedåt hamnen för att söka reda 
ut tankekaoset i sin hjärna. Liksom den gång han 
blef omhändertagen af »Miss» Svensson rök också 
denna kväll dimman gråkall och oroligt nedstäm-
mande mellan de smutsiga husen och marken var 
våt och uppblött.

Ja, nu var han i samma situation igen som den 
gång han, utslängd af John Garrod & C:o, sprang 
och sökte plats. Skulle det inte heller nu lyckas? 
Skulle han alltjämt förbli en stackare? De graftunga 
tankarna plågade honom, så att han knappt kunde 
andas.

Klockan var omkring två, när han omsider 
gick upp på ett hotell för att ta sig ett rum. Han 
behöfde inte ringa på nattklockan, ty genom glaset 
i dörrarna såg han portieren tala med en herre. 
Antagligen en resande, som kommit med natt-
åget från London — det borde vara kommet nu. 
Han knackade på rutan. Portiern skyndade till, 
öppnade och hälsade artigt.

— Gif mig ett rum till en två, tre shillings.
— Tackar! 117, om jag får besvära! Var så god, 

det är två trappor upp.
Helge gick dystert upp för trappan. Ljuset  

föll på herrn, som nyss talat med portiern,  
och som ännu stod kvar däruppe. Helge ryggade 
tillbaka.
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— Farl
Han stötte fram det så förskräckt som om han 

hade sett en vålnad. Den gamle herrn ryckte till 
som för ett rapp. Så strålade hela ansiktet upp 
och han bredde ut armarna. Det ryckte kring 
den fina, känsliga munnen under de stora hvita 
mustacherna och tårarna rullade ned för kinderna.

— Helge, Helge, pojken min. Min egen älskade 
son.

Helge kastade sig i hans armar och snyftning-
arna skakade honom.

— Älskade far, är det dig möjligt att förlåta?
— Käre, käre pojke, mitt mest älskade barn. 

— Fadern strök honom lugnande öfver håret.
Jag har rest öfver för att hämta dig. Väntan blef 

för lång.

————
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Nuets barn.

När John Rickard Gustafsson presenterades för 
sin fader, kladeshandlanden och ledamoten 
af Ystads stadsfullmäktige och fattigvårdssty-

relse, John Rickard Agamemnon Gustafsson, var 
han jämt 10 minuter gammal.

Han var familjens och troligen äfven herr 
Gustafssons förstfödde. Ett litet hjälplöst kryp, så 
bräckligt och skört, att fadern knappast vågade 
röra honom. Men herr Gustafsson hade en känsla 
af att en far bör taga sitt barn i famnen och önska 
det välkommet till denna världen. Därför lyfte han 
varsamt upp sin pojke. Han lade honom på den 
vänstra armen och klappade honom försiktigt med 
högra handen tre gånger i stjärten för att öfver-
tyga sig att han ej var stum. Och när pojken skrek, 
utropade han förtjust:

— Gud, hvilken präktig klädeshandlande det 
månde blifva af detta barnet.

Åren bekräftade herr Gustafssons spådom.
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Den lille John Rickards barndom förflöt som alla 
andra barns. Han fick mässlingen och röda hund 
och ondt i magen, när han förätit sig. Han sköt 
sparfvar och fönsterrutor med slangbåge och straf-
fades med rotting af sin pappa.

Den instinktiva lag, som ligger förborgad i hvarje 
människas hjärta, lärde honom älska dem, som 
lekte med honom och gåfvo honom godter och 
tvingade honom hata dem, som jämt påminde 
honom, att man bör tvätta sig och vara snygg, och 
dem, som ville snyta honom. Kökspigan Lisa blef 
han aldrig riktigt klok på.

Ibland ansåg han henne för ett riktigt hygg-
ligt fruntimmer. Ja, stundom kunde han till  
och med känna en spirande kärlek till henne,  
när hon under långa vinterkvällar berättade 
hemska sagor om spöken och troll och bjöd på 
kaffe med dopp i köket. Men så kom det tider,  
då han hatade henne så starkt, att han grät och 
skrek af ilska. Ty det hände, att när han kom  
ut för att tigga en godbit, hon hastigt och lust- 
igt vingade ut honom och placerade sin breda  
fot i hans lilla akter under förklaring, att — »di 
förbannade ongarna borde dränkas som katt- 
ongar».

Om han haft någon erfarenhet af lifvet, skulle 
han förstått, att skiftningarna i Lisas humör be- 
rodde på helt andra orsaker, än hans lilla person.
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Stundom var anledningen ett något lifligt samtal 
mellan henne och hans egen kära mamma. Men 
merändels berodde det på att hennes fästman, som 
var hästgardist, söp sig full och kallade henne en 
rödhårig och tandlös kärringdjäfvul eller slog sina 
lofvar kring vackrare pigor.

Lilla-systers amma, Stina, hade ett mycket 
jämnare humör. Troligen stod det i samband  
med att hon hade en fästman, som var snickare  
och baptist och förstod hennes känslor. Hon  
lekte alltid vänligt med John Rickard och gaf 
honom smörgåsar med socker på. Därför älskade 
han henne af hela sitt hjärta och hans första  
stora olycksdag var, när Stina fått bröstböld och 
måste flytta.

Skoltiden var en pröfningens tid för John 
Rickard. Redan i första klass hade han flera  
underbetyg och C i kristendom. Endast geografi 
tycktes afvinna honom intresse. Där hade han 
verkligen lyckats få ett BA. Föräldrarna voro  
både ledsna och förundrade. Han läste ju jämt. 
Men han själf hade en svag aning om, att det  
ej berodde på orättvisa lärare. För det första var 
katekesen med sina utanläxor oerhördt vidrig, och 
för det andra var den den minsta och geografin 
den största boken. I katekesen kunde man inte 
smuggla in det minsta lilla godtköpshäfte, i 
eller under geografien kunde däremot till och 
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med indianböcker få plats. Därför sågo honom  
hans föräldrar alltid läsa geografi och aldrig 
katekes.

Men när han hela sommaren fick läsa tyska 
och kristendom för att komma upp i 2:e, väcktes 
hans ambition och han knagglade sig fram klass 
för klass.

Men trots denna lilla framgång var skoltiden en 
plågotid.

John Rickard var en drömmare och den närva-
rande tiden intresserade honom så oändligt litet. 
Han drömde om framtiden — en snar och glän-
sande framtid. Därför var han slö och sluten för 
det, som skedde omkring honom.

Kamraterna funno honom »konstig» och började 
drifva med honom som med lärarorginalen. Han 
blef skygg och disträ och fick öknamnet »profes-
sorn».

I sina fantasier tog han gräslig hämnd för alla 
oförrätter.

*    *    *

Om fadern studerat sin son, hade han natur-
ligtvis bort inse, att pojken ej passade för ett 
praktiskt yrke. Han borde gjort honom till präst 
eller låtit honom dåsa i ett ämbetsverk. Men 
det är ju så naturligt, att en klädeshandlande
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vill se sin son som sin efterträdare. Och har han 
en gång beslutat det, står det fast som ett berg och 
han ger alla anlag fan.

»Pojkar ska böjas i tid. Och de kunna tacka  
sin gud, om de ha en pappa, som kan låta dom  
bli klädeshandlande. Det är min själ inte allom 
gifvet. Pojken blir en duglig köpman eller en  
odåga.»

Denna något ensidiga synpunkt uttalade gub- 
ben Gustafsson ofta och i konsekvens med den lät 
han pojken sluta i 5:te och tog honom i affären.

Det märkvärdiga skedde!
Det nya lif, hvari John Rickard nu slängdes  

in, ryckte honom med sig. Skoltvånget hade  
prässat honom oerhördt. När nu banden  
sprungo af, kände han sig som en fri, stark män- 
niska. Han kände, att han kommit in i det  
verkliga lifvet. Ett lif, som fordrade sin man  
helt och som gaf honom möjligheter att nå nå- 
got — skolan var ju en odräglig körning i  
flock.

Han grep energiskt in i arbetet. Den ständiga 
täflan inom affären dref på hans fantasier, som 
famlat om utan en fast hållhake. En affär i stor 
stil, ett kolossalt varuhus blef hans ideal. Han 
hade en enorm arbetsförmåga och var uppfylld af 
en enda tanke: affärens utveckling. Han uppoff-
rade sina nöjen och fristunder. Ingenting i affä-
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ren fick vara honom främmande, han deltog i allt 
och var snart nog en drifvande kraft.

Men fadern var ännu en man i sina bästa år. 
Och han var en man af gamla stammen. En despot, 
som inte respekterade någon annans vilja än sin 
egen.

När han såg sonen vinna kundkretsen och hans 
idéer få framgång, blef han afundsjuk. Och då 
började brottningen mellan far och son. Fadern 
underkände, satte sin auktoritet mot klara fakta 
och hämmade i onödan. Han ville visa, hvem som 
hade makten. Det kunde hända, att han tillrättavi-
sade sonen i biträdenas närvaro. Äfven när denne 
hade rätt, grep han till maktord och gaf honom 
orätt.

När sonen kände sig stäckt och orättvist motar-
betad, blef han bitter och förlorade intresset. Han 
kände, att fadern njöt af att hålla honom nere. 
Hans kraft förlamades, han insåg det ojämna i 
striden och gaf upp.

Men då fadern visat, att han hade öfvertaget,  
var han nöjd. Han var klok nog att inse, att  
de båda voro olikartade och för envisa att dra  
jämt. Och han förstod, att det skulle knäcka  
sonen att gå hemma. Därför grep han för andra 
gången resolut in i dennes lif och skickade ho- 
nom ut.

John Rickard fick plats i ett stort varuhus i
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Leipzig. Han lämnade hemmet utan saknad, glad 
att komma i nya förhållanden och ängsligt oviss 
inför den nya värld, han trädde ut i.

*    *    *

De första åren gick under hårdt arbete. Han 
fick börja om från början, arbeta som packkarl 
och dräng under en liten ölstinn bayrare, som  
så ofta han fick tillfälle svor på, att han fick göra  
allt arbete själf och att de underordnade voro 
idioter.

Det var annat än komma fram. Arbeta  
från morgon till kväll och bli utskälld till  
tack. Han grät och svor och arbetade och svalt. 
För skams skull ville han inte resa hem igen.  
Men han grämdes på sin far, som låtit honom 
komma in på en sådan bana. Och han tänkte  
med bitterhet på sina kamrater, som nu lågo vid 
universitet och hade en utstakad lugn och klar 
framtid. Han kände sig som en utstött, när han 
tänkte på, hur de fingo njuta sin ungdom. Långa 
semestrar med badortslif och nöjen och vintrar 
med baler och familjelif. Att de behöfde skuld- 
sätta sig för hela sitt lif tänkte han inte på.  
Han hade blifvit nedknuffad i en helt annan  
klass. Fick välja sitt umgänge bland biträden och 
butiksflickor.
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Han blef ursinnig när han tänkte på sin ställ-
ning och högg in med rasande fart i arbetet. Det 
blef hans tröst. Det döfvade och stäckte tankarna, 
det gjorde missräkningarna mindre bittra och 
förtog svedan af de grusade förhoppningarna. Men 
det födde också en underlig tomhet inom honom. 
På kvällen gick han dödstrött direkt från arbetet i 
säng. Och nästa dag började arbetet på morgonen 
igen.

Hans inkomster räckte inte till att begagna 
söndagarna, som han ville, utan det blef bier och 
skat. Han kände sitt människovärde sjunka. Men 
så en dag gjorde han tvärt slut.

Efter en häftig krasch blef han intagen på 
kontoret som korrespondent och fick det bättre 
i alla afseenden. Och med åren arbetade han sig 
genom graderna, tills han nu efter fem år hade 
blifvit chef för en afdelning.

*    *    *

Det var en af de första dagarna i december. 
Julmarknadens brådska hade börjat. Hela den 
väldiga affären arbetade som en fruktansvärd 
maskin, en jättelik trampkvarn. Bleka, utarbe-
tade biträden sprungo om hvarandra med va- 
ror, som kommo in, kalkylerades och märktes. 
De tycktes hypnotiserade af en vild ifver att öf-
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verträffa hvarandra. Trots de arbetade tills långt 
in på nätterna, hade de hvarje muskel spänd och 
tröttnade inte ett ögonblick. De sågo och hörde  
allt. Gjorde någon ett fel, höggs där skonings-
löst ned på honom. Alla voro fiender. Ingen tog  
hänsyn eller tänkte på någon annan än sig själf. 
Den 1 januari — löneförhöjningens eller afskedets 
dag — var nära.

Därför låg det ängslan öfver alla dessa ansik- 
ten och de vana, förbindligt leende maskerna 
syntes stelnade. Då och då, midt under affärs- 
uppgörelsema, brände en tanke på den för det 
egna jaget så viktiga dagen omutligt igenom.  
En närde ett bäfvande lyckligt hopp att med  
förhöjningstian kunna uppfylla sin gamla mors 
blygsamma och förhemligade önskningar, en an- 
nan stod inför ett äktenskaps alla bekymmer, en 
tredje såg förfallna växlar glida förbi sina ögon, 
så ymnigt som vinsterna på en lotterikollektörs  
prospekt, en fjärde hade tomma fickor och en 
brinnande törst. Alla hade de användning, en  
mångdubbelt uträknad användning för pengarna,  
och alla bäfvade för de fruktansvärda orden: 
Saisonen är slut — vi behöfva er inte. När  
tänkarna hunno dit, kändes det som piskrapp på 
ryggen och arbetet drefs på med förtviflad fart.

*    *    *
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Fram på förmiddagen, när hela den kolossala 
byggnaden var till trängsel fylld med folk, hände 
det, att John Rickard för en liten stund hade ledigt 
på sin afdelning. Han hade ställt sig vid en pelare, 
där han hade utsikt öfver hela vimlet.

Det var en imponerande syn.
Denna enorma byggnad, som täflade med ett 

gammalt furstepalats i prakt och dyrbarheter, med 
sin sköna arkitektur, sina underbara konstverk, 
sina mosaiker, sina marmorhvalf, orientaliska 
mattor och brokader, sina fontäner och trädgårdar, 
den föreföll honom som en gräslig, allt uppslu-
kande polyp. Den sög åt sig allt, som kom i dess 
närhet en underlig kontrast mot den tid, då affä-
rens grundare, den kringirrande falske schacker-
juden, kördes bort från bondgårdarna.

Alla de tusentals främlingar, som kommo till 
Leipzig, de som kommo till messan och de, som 
kommo för att studera stadens musiklif, alla  
skulle de hit och gastkramas. Skickliga expedi-
törer fingo dem i sitt våld, pratade omkull dem, 
förvände synen genom sina lifliga föreställnin- 
gar, gjorde svart till hvitt och släppte dem ej,  
förrän de skoningslöst och pliktskyldigast plundrat 
deras kassor.

John Rickard hade ofta sett kunder gå ut 
med ett så ängsligt och ångerköpt uttryck i 
ansiktet, att det gjort honom ondt om dem. Men 
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när han tänkte på, hur de sågo ut, när den usla 
lump de köpt, började falla sönder, måste han 
draga på smilbandet.

I detsamma kom en liten vacker judinna från 
afdelningen bredvid förbi.

— Warum so froh, kleiner Schwede?
— Ich dachte an Sie, Fräulein Lucie! —Med 

en plötslig ingifvelse tilläde han; — Heute Abend 
komme ich mit Ihnen!

— Hm!
Den lilla judinnan log mot honom och böjde 

jakande på hufvudet, när hon försvann bort i 
hopen.

John Rickard stod kvar, stirrande ut öfver den 
stora midtsalen, som sträckte sig upp genom 
alla våningarna. Människoströmmen välde fram 
och tillbaka, ut och in, i en ständig kretsgång. 
Det sorlade och kraflade, som när bien svärma. 
Publiken tycktes uppfatta det som en nöjestill-
ställning. Här stämde man möte med bekanta, 
pladdrade och pratade som på en mottagning eller 
en premier. Minst af allt tycktes man tänka på 
affärer. Det hela syntes meningslöst.

En pojke kom fram med några telegram. John 
Rickard bröt dem. Offerter och order. Ett pri- 
vattelegram. Han bröt det med nervös undran.

»Far död.   Res genast.   Hälsningar.
Mamma»
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John Rickard förstod knappt. Tankarna  
tycktes stå stilla eller vara förstenade. Han  
hörde endast sorlet omkring sig. Ett sorl, som 
påminde om vågornas brus mot stranden eller  
om tallarnas sång därhemma i skogen. Han  
tyckte sig långt borta från denna hemska tramp-
kvarn, som så ohyggligt speglade storstadslif- 
vet.

Far död. Slaget var bedöfvande, kom alldeles 
oförberedt. Begreppen kändes virriga som vid  
en hemsk mardröm. Så steg det som en ångest- 
våg inom honom. Tusen förebråelser trängde  
fram. Han hade inte varit som han borde mot 
sin far. Inte nog kärleksfull, hade inte sökt för- 
stå honom, kanske varit kärf och hård. Tårarna 
stego honom i ögonen.

Hur hade det skett? Det knapphändiga tele-
grammet sade inte ett ord om det. Slag antag- 
ligen. fadern var ju betänkligt fet sista tiden.  
Så irrade tankarna öfver till modern. Stackars  
hans lilla kära mamma. Han såg hennes förtvif- 
lan och sorg och med tungt hjärta gick han att 
meddela sina chefer. De jämrade sig och gnedo 
händerna i förtviflan öfver att han reste midt i 
julbrådskan. Hade inte en tanke på honom eller 
hans förlust. Trots sorgen kände han sig nästan 
skadeglad.

När han kom tillbaka, mötte han lilla Lucie.
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— Ich reise heute Abend. Telegramm von zu 
Hause.

— Schade, du Süsser!
Hon grep efter honom med en snabb och fräck 

åtbörd och gick skrattande vidare.
John Rickard reste med nattåget. Han var vid 

ett fruktansvärdt humör. Minnena och saknaden 
prässade som blytyngder. Och tankar och planer 
surrade fram och tillbaka i hans arma hufvud.

*    *    *

Firman John R. Gustafsson utvecklade sig 
hastigt under sin nye chefs ledning. Hvarje år 
måste förändringar och tillbyggnader göras. Nya 
afdelningar togos upp och de gamla utvidgades. På 
några år växte affären till ett fullständigt varuhus, 
välorganiseradt och elegant inredt och så popu-
lärt, att alla strömmade dit. De goda Ystadsboama 
pekade också med berättigad lokalpatriotism på 
denna affär som något, hvartill betydligt större 
städer saknade motstycke.

John Rickard arbetade för arbetets egen skull. 
Kanske spelade en viss ärelystnad också in. Men 
ofta föreföll honom allt hans arbete så onödigt 
och omotiveradt. Ekonomien var ju utmärkt. 
Han skulle utan vidare kunnat låta affären gå i 
de vana gamla gängoma och dock haft en vacker



102— —

inkomst och fått tillfälle att njuta af lifvet. Men 
 det var som om han varit behärskad af en enda 
tanke: att förstora, drifva fram. Han sade sig 
själf, att det var lönlöst, men inre krafter drefvo 
honom, utan att han såg målet. Kanske finns det 
människor, dömda af tidsandan att arbeta som 
lastdjur genom ett helt lif, utan att gifva sig tid att 
andas ut, förrän det är försent. Eller kanske det var 
det enformiga lifvet i den lilla staden, afundsjukan 
och småaktighetema, som plågade honom, så att 
han behöfde det trägna arbetet som en nödvändig 
stimulans.

När han inte arbetade, kände han sig som en 
mjältsjuk. Han blef nervös och retlig. I hemmet var 
han ofri och bevakad. Modern var ända till ängs-
lighet rädd om sina barn och i sin välvilja gick 
hon för långt. Hon band dem. Det hände nästan 
alltid, då han varit ute en kväll, att hon på det mest 
pinsamma sätt utfrågade honom om allt: hur dags 
han kom hem, hvilka han varit tillsammans med 
och hvad de gjort.

Men dessa förhör och omsorger präglades af den 
mest ömma kärlek, hvarför han hade svårt att göra 
slut på dem.

Mycket mer än detta plågade honom dock hans 
starka driftlif och sexuella begär. Blodet kunde 
bränna som eld i hans ådror och stockade sig, så 
att han fick svindel, när han såg en kvinna, som
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retade honom. Han kunde längta efter famntag 
ända till vansinne och han svor öfver att folk inte 
kunde inse, att det är bättre att några hundra 
oäkta barn komma till världen än att ett folk af 
onanister fostras.

Ett förhållande väckte i den lilla staden, där 
alla hade reda på hvarandra, naturligtvis genast 
skandal. Återstod då endast att resa till Malmö eller 
Köpenhamn. Men han betraktade snarast dessa 
resor med sin tomma glädje och skärande tarf-
lighet som ett nödvändigt ondt. Något nöje beredde 
de honom ej. Stundom längtade han häftigt ut i 
stora, vida världen — bara han haft någon att 
lämna affären till under några år.

Och alltmera trängde begäret att grunda ett 
eget hem fram hos honom. Allt oftare öfverras-
kade han sig själf med att fantisera härom. Han 
gjorde ända in i minsta detaljer upp hur hans villa 
skulle byggas och inredas. Han valde ut möbler 
och vackra saker, taflor och blommor. Trädgården 
skulle ligga i terrasser med rik murgröna öfver 
murarna och stor rosenodling. På berget däruppe i 
öfre trädgården skulle han bygga ett utsiktstorn af 
gamla ekstammar. Och på verandatrappan skim-
rade för honom ett älskadt, kvinnligt väsen i något 
ljufligt hvitt. . .

En kväll, när han satt så och fantiserade, kom 
hans vän Oscar Törne, en ung banktjänsteman,



104— —

in och hämtade honom. De togo en promenad 
utåt Saltsjöbaden, som var deras favoritplats. De 
älskade båda det skimrande, underbara hafvet, 
som ingenstädes var som här, så ljust och lekande 
gladt, så smekande i sina härliga skiftningar 
och så lockande grönt, när det var vredgadt. De 
älskade den låga, långgrunda sandstranden, där 
böljorna sakta och makligt rullade fram och barr-
skogen, som mörk och mäktig doftade och sjöng 
där bredvid.

De talade om Saltsjöbadens utveckling. Den 
gick ej så hastigt, som de önskade och dén vackra 
naturen berättigade till.

Plötsligt sade Törne:
— Den största fördelen är nästan att det kommer 

hit lite snygga flickor. Det behöfs tusan så väl.
— Ja, stadens skönheter kan man räkna, —  

medgaf John Rickard. — Har du sett lilla Signe 
Borg, se’n hon kom hem, det är en rätt pigg unge.

— Åh, fy fan, halffnask. Och så har hon ju ett 
helt klavér i mun. Nej, då tycker jag bättre om 
Gerda Bruse. Hon har då åtminstone egna tänder, 
om det också är det enda hon har.

— Det senare kan man allt svära på. Stackars 
gubben, han lär försöka få igenom ett ackord nu 
igen. Det är synd om honom. Hygglig karl i alla fall. 
Jag har lofvat skrifva på för honom, om han kan få 
ett par namn till.
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— Hör du, — ropade Törne, som inte hört  
på. — Ebba Österlind kommer hem från London  
i kväll. Hur känns det i vänstra brösthalfvan.  
Det är ju gammal kärlek?

Han ställde sig skrattande framför John Ric- 
kard, som rodnade lätt i det han puffade undan 
vännen.

— Åh, snälla du. Det var som skolpojke; jag har 
knappt talt med henne på de fem sista åren. Det 
är nog Olle Björkman, som spelar första fiolen där 
nu. .

— Vi gå ner och möta henne i alla fall!
— All right! Just as you like.

*    *    *

Perrongen myllrade, af folk, när Malmötåget kom 
in. De båda herrarna gingo rätt fram till härads- 
höfding Österlind och hans familj.

— Vi hörde, att Ebba skulle komma, — sade 
John Rickard, — och tyckte det var roligt hälsa 
henne välkommen.

— Utomordentligt artigt, — svarade den förbind-
lige häradshöfdingen. — Annars ser man inte ofta 
grosshandlanden.

— Han håller på att bli millionär, kära du, —  
afbröt hans fru skrattande.

— Ja, ja, det gläder oss gamla se affärerna växa
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i sönernas händer. Vi ha talt om er i frisinnade 
klubben och vid nästa stadsfullmäktigeval, så. . .

Tåget rullade larmande och frustande in.
I ett fönster stod Ebba, gladt vinkande och 

hälsande. Hon såg bedårande frisk och hurtig ut. 
Hennes hvita tänder lyste i ett gladt leende.

John Rickard hade konstaterat, att Olle Björk- 
man ej var nere. Han var glad öfver detta, utan 
att göra klart för sig hvarför. Efter något arm- 
bågande var han inne i kupén för att hjälpa henne 
med bagaget.

Hon skrattade glad och tycktes något förvå- 
nad.

— God dag, god dag, så snällt af John Rickard.
— Välkommen, Ebba!
Han mumlade något hälft urskuldande om den 

lyckliga tillfällighet, som fört honom ned.
Ebba Österlind hade utvecklat sig till en för- 

tjusande kvinna. Hon var lång och ståtlig, hen- 
nes figur var fulländad, med fasta, runda former. 
Ansiktet var kanske något barnsligt och rundt med 
vattenblå ögon, gropar i kinderna och en ram af 
ljust, lockigt hår. Men hon hade en lugn blick, som 
tydde på intelligens och säkerhet. Munnen var 
något kraftig, med hvita jämna tänder och sväl-
lande röda läppar som en Dante-Rosettis Beatri- 
ce.

Hon bar en enkel resdräkt, en blå skräddarko-
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stym af elegant snitt, en liten förtjusande toque 
i skarpgrönt och amerikanska lackkängor. Up to 
date! Ett ögonblick, då hon höjde sig upp på tå  
efter sin hattask, kände John Rickard en besin-
ningslös lust att sluta henne i sina armar och 
kyssa henne. Han var förtrollad af hennes glädje 
och friskhet.

I detsamma kom fadern in. Med ett »älskade lilla 
farsgubben» omfamnade de hvarandra och John 
Rickard följde med en lång afundsam sugblick 
deras kyss. I nästa ögonblick fick han ta afsked af 
henne, ty häradshöfdingen hade vagn nere. Men 
den kvällen var han fåordig och i hans vision af 
det drömda hemmet hade den unga flickan i hvitt 
Ebba Österlinds drag.

*    *    *

En natt efter ett viraparti på hotellet följde Oscar 
Törne med John Rickard hem. De voro båda litet 
spritsentimentala och kände behof att få tala ut 
med hvarandra. Törne hade dessutom den vanan 
att aldrig vilja gå och lägga sig. En vana, som, då 
den gärna förde med sig högstämda tal och dekla-
mation af Runeberg, spridt ett visst skimmer af 
löje kring hans annars så utomordentligt korrekta 
person.

Denna afton tänkte han emellertid hvarken på
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fosterlandet eller Runeberg. Hans tankar rörde sig 
uteslutande kring John Rickard. Han hade fått 
klart för sig, att vännen var i fara och att han skulle 
rädda honom.

Det talades vidt och bredt i den lilla staden 
om John Rickards blifvande förlofning med Ebba 
Österlind, som om ett redan fullbordadt faktum. 
De beskäftiga visste redan daton, visste vinerna till 
middagen och de presenter, han skulle gifva henne 
på förlofningsdagen.

Dessa rykten oroade Törne och gjorde honom 
nervös. Han tyckte sig ha ett visst ansvar, han 
hade fört dem tillsammans, han hade drifvit på  
och — han trodde sig ha gjort en stor gubbe.  
Ebba och John Rickard skulle aldrig blifva lyck-
liga. Om det nu verkligen var något i görningen,  
ville han försöka kullkasta det. John Rickard  
hade inte velat tillstå något, men nu skulle det 
fram.

De blandade groggarna under högtidlig tystnad, 
tände sina cigarrer med utsökt omsorg, skålade 
och satte sig tillrätta i skinnstolarna.

Då började Törne attacken.
— Hör du, min käre John Rickard, du vet väl 

att det pratas allt mer om dig och Ebba, Det  
ta’s för afgjordt, att ni skola förlofva er. Man gör  
sig lustig öfver att din lilla »Dolly», sedan du bör- 
jade flitigare umgås hos Österlind», alltid ligger
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utanför deras trappa. — Skall det verkligen bli 
något?

John Rickard hade blifvit röd. Han satt och 
vägde svaret i sitt inre och såg inte på vännen. Det 
såg ut som om han skämdes för att tillstå. Han 
anade eller kände kanske själf, att det var öfveri-
ladt, att det inte skulle bli bra, att han gjorde en 
dumhet, som ådrog honom löje. Han blef het, när 
han tänkte på detta — att förefalla löjlig. Kanske 
fanns det saker och ting, som sades om Ebba, som 
han inte visste. Kanske rena lögner. Eller bedrogs 
han?

— Ja, Oscar, det är sannt!
Törne reste sig utan att svara. Han gick nervöst 

fram och tillbaka på golfvet. Jaså ändå. I det 
längsta hade han hoppats, att det inte var så.

John Rickards blick hängde hjälplöst fast vid 
vännen i vansinnig längtan efter ett förlösande  
ord.

Slutligen kom det ett intetsägande, irriteradt:
— Ja, lycka till då, gamle gosse!
En ny blodvåg sköt öfver John Rickards ansikte, 

när han skålade med vännen.
Det blef en envis tystnad. Törne var brakt ur 

fattningen. Han hade baserat hela sin plan på 
att John Rickard skulle neka. Då kunde han ha 
angripit henne, förnedrat henne och i värsta fall 
beljugit henne. Han hade den svartbild, han skul-
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le målat, fullständigt klar för sig. Och han skulle 
inte skytt några medel för att påverka vännen. Men 
nu — nu var det för sent. Han kunde möjligen visa 
en något smärtsam öfverraskning, en ogillande 
förvåning. Men han kunde inte nedsätta eller föro-
lämpa vännens fästmö.

— John Rickard, — började han efter en stund, —  
jag vet, att du vill tillåta mig som gammal vän att 
tala ut med dig . . .

— Jag ber dig om det!
— Godt! Ingenting skulle mera smärta mig 

och alla dem, som håller af dig — många fler än 
du vet om — än att du och Ebba blefve olyck-
liga. Därför vill jag tala med dig. Älskar du henne 
så varmt och innerligt, att du är säker på att det 
varar genom ett helt lif? Är du inte bara berusad 
af hennes käckhet och den friska fläkt hon för 
med sig utifrån? Har du inte arbetat upp dig i en 
sorts extas för henne, inbillat dig, att du älskar 
henne? Har du inte försökt dölja för dig och skyla 
öfver hennes fel, intalat dig, att de äro bisaker 
och därvid förbisett realiteter. Har du gjort klart 
för dig, att du inte drifves endast af ett rasande 
begär att äga henne, att prässa hennes kropp intill 
din i ursinniga kyssar? Är det en sådan känsla, så 
måste du kufva den. Bort på något sätt, annars 
sitter du min själ snart midt i surdegen. I kärlek 
måste man som i allt annat handla klokt och be-
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räknande, om det inte skall gå åt fanders. Det har 
blifvit en fix idé hos dig, att du skall gifta dig. Du 
anser det vara det enda möjliga sättet att lefva i 
den här hålan och du anser Ebba Österlind som 
nummer ett bland flickorna. Nå, det är kanske rätt. 
Men ponera du kommer ut. Du kommer att tjusas 
af andra, du ser hvad du kunde nått och du skall 
ångra dig och känna ett olidligt band.

Törne kastade fram orden i en våldsam fart. De 
träffade John Rickard som hänsynslösa, blottande 
hugg.

— Naturligtvis älskar jag henne, — sade han 
nästan för sig själf och ansiktet fick ett rannsa-
kande ångestuttryck. Jag har frågat mig själf om 
och om igen. Ibland är jag öfvertygad, ibland tvif- 
lar jag. Då bäfvar jag, som om jag ginge ut i ett  
stort ödesdigert mörker. Men hennes friska 
lefnadsmod har alltid gjort mig lugn och trygg. 
Hon är alltid i mina tankar. Mina drömmar och 
förhoppningar kretsa kring henne och jag längtar 
efter henne hvarje ögonblick. Hvad är kärlek, om 
inte detta?

— Nej, det där kan vara kärlek, men det kan 
också blott och bart vara ett sinnesrus. Älskar 
man, så är man fullt och fast öfvertygad, att den 
älskade är den enda. Man måste känna med hela 
sin personlighet, att vi två måste tillhöra hvar-
andra för lifvet, att vi två ej kunna skiljas utan att
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våra lif rinna bort i disharmoni och att våra väsen 
bli ödelagda.

— Men snälla du, det är ju otänkbart nu för 
tiden. Förr, när begreppen voro enklare, när lifvet 
ej var sä mångsidigt och sammansatt, kunde 
en sådan kärlek existera. När förr i världen två 
människor gifte sig, tänkte de sig aldrig annat än 
att de två skulle existera uteslutande för hvar-
andra. De afskiljde sig från allt yttre och härigenom 
blef gemensamhetskänslan så stark, att de älskade 
hvarandra och höllo samman trots alla fel och 
brister. Nu har en människa så många intressen, 
att den ej så helt kan gå upp i en enda känsla. 
Det splittrar, kanske förflackar, men ger också en 
vidare syn.

En sådan kärlek, som du talar om, skulle jag 
minst af alla vara i stånd till. Så helt och fullt  
skulle jag aldrig kunna älska någon. Jag älskar 
något hos en människa, hennes hufvud, hennes 
tankar, hennes händer eller hennes röst; annat 
hos henne stöter mig och kan väcka afsky. Det 
finns ingen, som jag inte ser så på, ingen som jag 
kan älska fullt och tro, att det skall vara igenom 
ett helt lif.

— Nu är jag säker på, att du inte ens älskar 
henne. Om du älskade, skulle du nu i ditt första 
kärleksrus finna allt vackert, härligt, drömt, harmo-
niskt, oförlikneligt hos din älskade. Gift dig in- 
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te, Johnny! Din natur skall förr eller senare ta ut 
sin rätt. Det finns bland oss nutidsmänniskor de, 
som ej passa för det och du är en af dem. När din 
hustru inte längre har nyhetens behag för dig, så 
tröttnar du på henne och sedan förstör du hennes 
lif. Tag dig en älskarinna. Ett fritt förhållande varar 
längre för dig än ett bundet. Att ej vara ständigt till-
sammans förnyar, svårigheterna reta och slutligen: 
tröttnar du, så har skilsmässan ingen smärta. 
Ingen af er har väntat, att det skulle vara bestän-
digt.

— Det är omöjligt. Jag måste helt rå om den jag 
älskar. Jag måste veta, att alla hennes tankar och 
gärningar röra sig kring mig och vårt, jag måste 
kunna se och smeka henne, när jag vill. Och jag 
har ett så starkt behof af ett hem, att jag måste bli 
lycklig, när jag fått det.

— Ingenting hindrade dig ju att skaffa dig ett 
hem. Tvärtom, du bör absolut göra det, din älska-
rinna skall vårda det tusen gånger bättre än en 
hustru. Det finns ingenting så lockande för sådana 
unga flickor som hemkänslan och i sin arbets-
glädje uträtta de på ett par timmar mycket mer än 
en hustru, som går i hvardagssläpet jämt och blir 
utledsen och liknöjd, gör på en hel dag.

— Du får inte säga mer, Oscar, jag vill inte höra 
på. Nu kan jag inte ändra mig, om jag än ville. 
Saken har gått för långt.
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John Rickard reste sig hastigt och började gå af 
och an, men Törne grep honom i armen.

— Du menar, att du hällre ödelägger edra lif än 
bryter en förhastad förlofning. Att du af hänsyn till 
familjerna hällre begår våld på din personlighet än 
att du öppet och ärligt säger ifrån, att du inte är 
säker på dig själf och bryter.

— Jag kan inte bryta, jag kan inte, — kom det 
dystert.

— Johnny, säg mig uppriktigt, att detta är 
förhastadt, så skall jag ordna saken. Det måste 
ändras. Ni äro två stora barn. Ni ha allt hvad ni 
behöfva för att gifta er och vilja bägge bli gifta. Ni 
ha inte blifvit tvingade att gå och vänta på hvar-
andra år och dag och därunder lärt känna hvar-
andra. Hon har drifvit mest på — det ligger i kvin-
nans natur — och du har sett på som en förälskad 
tok och gått med på allt. Jag, som står utom, ser, 
att ni ej kunna sammansmältas, kontraster som ni 
äro. Du pedantisk — hon slarfvig, du arbetsam —  
hon lat, du grubblande — hon tanklös och glad, du 
het och lättsinnig — hon utan anlag för erotik. Det 
går aldrig, Johnny.

— Tig, Oscar! Jag vet, att du har rätt. Men tig.  
Jag kan inte handla annat än som jag gör. På 
hedersord; det finns orsaker, som jag inte vill tala  
om för dig, men som omöjliggöra en brytning. 
Och — jag hoppas dock bli lycklig. Ibland ser
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jag allt le emot mig. Jag ser en solstrimma ligga  
så ljus och klar öfver lifvet. O, Oscar, ligger det  
inte en lycka redan i detta, att se ljust och hop- 
pas. Så ser jag vår framtid nu. Bekymren ha  
skingrats, motsatserna jämnats, hemmets lycka 
har fyllt oss med ljuf sällhet, kärleken har vuxit 
sig stark och innerlig och vi två vandra lyckliga  
vår väg framåt. . .

Han satt, som om han såg en vision. Oscar 
tryckte leende hans hand och lämnade honom 
ensam med sina drömmar.

*    *    *

Tre veckor efter bröllopet återvände Ebba och 
John Rickard från sin weddingtrip. Det var en 
härlig solskensdag med ljusa stämningar och klar 
luft, fylld af jublande glädje. Slutna intill hvar-
andra, sutto de och sågo ut genom kupéfönstret 
öfver den annalkande hembygden. Som på en 
film gled slätten förbi. Den låg så frodig och 
trygg, en sinnebild af kraft och hälsa, manande 
till arbete och skapande. Först nu kände John 
Rickard hur mycket han älskade denna bygd. På 
hvarje annan plats i världen skulle han känna sig 
lösryckt och främmande. Här kände han hvart-
enda gärde och hvarenda sten, som nu dansade 
förbi i solskenet. Alla de gamla kära, hvitrappade
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korsvirkeshuse och de hårdstubbade pilalléerna 
döko upp och försvunno. Så kom tallskogen och 
sjön alla minnen från barndomens lekar.

De hade suttit tysta, smekande hvarandras 
händer och hängifvit sig åt minnen och förhopp-
ningar, men nu slöt han henne i sina armar, rosig 
af lycka.

— Älskade! Hvad här är härligt! Och det under-
baraste af allt är, att du är min. Jag skulle aldrig 
kunnat älska någon så som dig. Jag älskar dig med 
hvarje tanke och jag älskar allt hos dig. Kärlek är 
den ljufvaste och sällsammaste känsla, som finns. 
Den gör oss lyckliga och kommer oss att glömma 
allt annat.

Han lutade sig tillbaka och slöt ögonen. Då höjde 
hon sig hastigt fram och kysste honom.

— Jag älskar dig också så, Johnny.
När han slog upp ögonen var hon redan upptagen 

af sina reseffekter. Det kom ett smärtsamt leende 
öfver hans läppar. Skulle hon någonsin fullt förstå 
honom? Hon bröt alltid så tvärt hans stämningar. 
Fann hon honom underlig?

I detsamma hvisslade tåget. Det var varningen 
i kröken, strax innan staden. Nu blef det lif och 
rörelse. Effekterna samlades samman, ytterklä-
derna togos på och man bjöd farväl till reskam-
raterna. Framför speglarna blef det trängsel, 
då alla skulle gifva dressen en sista mönstring.
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Så några minuters andlös väntan i korridoren. 
Det tycktes ta en hel evighet att glida förbi några 
gamla magasin. Hjulen dunkade och slogo i 
skenskarf varna. I en kurfva. ryckte det hastigt till. 
Allmän öfverhalning, hvar efter man häftigt bad 
hvarandra om ursäkt. Nervositen var så uppjagad 
att till och med de, som blifvit knuffade och fått 
kappsäckar öfver sig, började urskulda.

Ändtligen var man vid stationen, och tåget 
stannade med ett nytt kraftigt ryck, men nu voro 
alla varnade och hade tagit stöd för att behålla 
balansen. Som vid alla småstationer hade en  
hel människomassa samlats för att begapa tågets 
riktiga ankomst. Hotellvaktmästare och tid- 
ningspojkar slogo sig skrikande fram genom 
massan, som nu började röra på sig. Endast den 
gamle stationsinspektorn förblef stående. Grå  
och värdig hälsade han nedlåtande, men förbind-
ligt, tågpersonalen. Ebba hade upptäckt hela 
raden af släkt och vänner och vinkade gladt.  
Alla trängdes om dem för att välkomna. När de 
första hälsningarna voro utbytta, bar det af i  
vagnar ut till de nygiftas villa i barrskogen. Den 
låg så hvit och fin i solbaddet och rundt om lyste 
solen grön.

Framför ingången var en jättestor äreport rest, 
i hvars midt syntes en transparant af stora röda 
bokstäfver på blå botten: »Välkomna». En rad
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flaggstänger, sammanbundna med rika eklöfs- 
guirlander, ledde fram till entrén. Utmed dessa 
stod hela affärspersonalen samlad. De hade ställt 
sig på dubbla led, med butikspersonalen och verk- 
mästarne främst och arbetarna och syflickorna  
där bakom. Uppsträckta i sina helgdagskläder, 
stodo de raka och stela som tända ljus. Och 
vagnarna hade knappt hunnit stanna, förrän en 
arbetare, en gammal trotjänare, som varit med 
sedan affärens början och bar medalj på bröstet, 
steg fram och med stentorsstämma utbringade 
ett dånande: »Länge lefve vår älskade chef och 
hans fru.» Medan hurraropen skallade, torkade 
gubben rörd en tår ur ögat och John Rickard fick 
fram näsduken. Hans bröst svällde af glädje. Det  
hem, han så lifligt efterlängtat, stod färdigt, öfver-
träffande allt hvad han väntat. Och han var  
stolt öfver sin arbetarskara och medvetandet  
att de lefde och berodde af hans verk. Han kände 
en patriarkalisk tillfredsställelse öfver att se dem 
så välmående och nöjda.

Herr och fru Österlind, som varit förberedda 
på hyllningen, hade låtit duka kaffebord för dem 
alla i hallen och matsalen. Till en början hade 
gästerna lite svårt att placera sig och skockades 
tafatta i dörren, men sedan väl några kommit fram 
till borden, följde de andra efter på en gång. Fat 
och kannor länsades och nya buros in, Man bör-
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jade bli hemmastadd och samtalet fick fart. Alla 
ville säga något till herm och frun. Det glam-
mades och skämtades. Arbetarna vänslades  
med flickorna. Och de unga biträdena, som varit 
stela och förnäma i sina nya bonjourer, kände 
sig som världsmän, tände cigarrer och diskute-
rade viktigt priser och politik. En väntade höjning  
i bomull och en annan förmodade, att boråsama  
då måste inskränka arbetstiden i fabrikerna. 
Någon föreslog under allmän tillslutning hä- 
radshöfding Österlind till riksdagsmannakandi- 
dat.

Då koppar och fat länsats för tredje gången  
och våningen besetts, uttalade första biträdet ett 
tack och under bugningar och nigningar träng- 
des man ut. Efter en hastig afröjning och  
ett kort farväl gåfvo äfven släktingarna sig i  
väg.

Ändtligen blefvo de ensamma. Så glada som 
då två barn en vacker sommarsöndag festklädda 
vandra ut i en solljus park, gingo de hand i 
hand genom hela huset. De gladdes åt allt. Detta  
är vårt, ropade de förtjusta. De dröjde en stund 
i hvartenda rum. Möblernas form, gardinernas 
fall, blommorna, allt syntes dem underbart och 
vackert. Det fanns intet fel. Ebba strök hän- 
ryckt öfver salongsmöbelns skära siden och kysste 
det i glädje.
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— Du lilla kära tokal — ropade John Rickard 
förtjust och tog henne i famn.

De kände, att deras lycka var fullständig.

*    *    *

Nu skulle paradislifvet börja.
John Rickard njöt på förhand i fulla drag. Först 

skulle han emellertid ta igen den förlorade tiden i 
affären, där en hel del nu naturligtvis låg efter. Öch 
på resan hade han fått idéer, som nu skulle sättas 
i verket. Han hade därför gifvit afdelningscheferna 
order att vara på hans privatkontor precis kl. 9 för 
konferens.

Nu börjades det.
Jungfrun försof sig och väckte inte. Han  

hann nätt och jämt ge henne en ordentlig läxa, 
innan han måste störta i väg för att själf vara 
punktlig.

När han kom hem till frukost, fanns ingen 
mat framsatt. Ebba fanns inte i matsalen, inte i 
salongen, inte i hans rum. Försiktigt öppnade han 
sängkammardörren.

Ebba skrek till.
— O, hvad jag blef rädd. År du redan hemma!
— Snälla du, klockan är elfva.
Hon satt med ett ben i sängen och ett utanför. 

På det, som hängde utanför, hade hon dragit en
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strumpa med hål på tårna. Framför henne låg 
Nataly von Echstruths »Gåslisa» halfläst.

Hon snyftade till.
— Du börjar verkligen äktenskapet snyggt, John 

Rickard. Fy skäms! Den stackars Dina kom nyss 
in, alldeles förgråten öfver att du hade grälat på 
henne. Tror du jag kan behålla några jungfrur på 
så sätt? Du kan väl komma i din egen affär, när du 
vill och inte behöfva jaga upp alla i huset så där 
midt i natten.

— Men snälla Ebba, du förstår väl, att det måste 
vara ordning.. ?

— Äh, ordning. Nu ser du själf, hur det går. 
Du får äta frukost hemma — hos mamma och  
pappa — för Dina kan inte laga någon mat, när 
hon har gråtit.

John Rickard drog sakta igen dörren. Första 
morgonen skulle han då behärska sig och inte 
bryta ut, om det också varit det rätta. Men hvad 
i herrans namn skulle detta bli af ? Var hon inte 
klok? Och hvar fanns det hem, han drömt om? 
Han hade väntat sig en liten kär, fraiche hustru, 
som kom och kysste honom välkommen. Ett litet 
förtjusande frukostbord, där allt såg elegant och 
godt ut och som skilde sig från allt det hvardagliga 
hos andra, Han hade tänkt sig hela hemlifvet som 
en enda idyll.

Och nu möttes han af denna lättjefulla dåsig-
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het och oordning. Han stirrade förtviflad ut öfver 
rummen, som om han sett dem falla i spillror. 
Mera bedröfvad än arg gick han tillbaka till affären. 
Maten brydde han sig inte om.

*    *    *

En stund före middag telefonerade Ebba.
— Vi äro bjudna »hem». Mamma har fått så 

härlig Ringsjögädda.
— Ska vi äta borta första middagen?
— Hemma är väl inte borta. Du är så dum, så. 

Fisk kan man väl inte gömma, utan måste äta 
färsk. Och förresten kan vi väl inte bära oss illa  
åt mot pappa och mamma. Men om du vill,  
så. . .

— Nej, för all del. Jag kommer om en stund.
När han kom hem, blef det nya förebråelser.
Ebba hade tagit på sig en halft förolämpad, halft 

skälmsk straffpredikarmin, som var alldeles förtju-
sande,

— Ska man vara putten första da’n? Dina var 
verkligen så förfärligt trött i morse. Hon hade 
hjälpt till att diska här tills sent i natt. Och så 
blir du ond, när lilla snälla mamma ber oss hit till 
middag, Det är minsann inte så lätt att komma 
in i allt med detsamma, ska jag säga. Jag gick 
hit upp för att fråga mamma till råds för midda-



123— —

gen och då bad hon oss hit. Är det något att bli ond 
för? Fy på sej! Kom nu vackert och be sin älskade 
hustru om en förlåtelsepuss.

John Rickard kysste henne skrattande. Han 
fann alltsammans så barockt och var för kär för 
att bli ond.

— Men kära Ebba, förstår du inte, att jag ville 
vara hemma, ensam med dig?

— Käre Johnny, det ska vi — i morgon.
Dagarna gingo. Hemmet vanvårdades och förföll. 

Damningen försummades och rummen fingo ofta 
stå ostädade till långt fram på eftermiddagarna. 
Fläckar började framträda, fönstren blefvo allt 
mörkare af damm och smuts. Det ohyggligaste till-
stånd af vårdslöshet och slarf inträdde. Hushållet 
sköttes på samma sätt. Maten — den enklast 
möjliga — hämtades från svärföräldrarna eller 
hafsades ihop i en handvändning. Ingen tanke på 
trefnad. Glasen kommo in odiskade, duktygen voro 
nersölade. De allt tätare telefonbuden att de skulle 
äta hos häradshöfdingens kändes nästan som en 
lättnad.

Ebba vanskötte också sig själf som om hon 
saknat de mest elementära begrepp om snygghet. 
Och ogeneradt blef hon liggande hela förmidda-
garna, läsande sina missromaner. Alltid, kände 
hon sig så klen, när hon skulle stiga upp. Det 
var bestämdt något åt hjärtat. Att läkarna förkla-
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rade henne frisk som en nötkärna, betydde ingen-
ting. Man kunde väl knappast begära, att de skulle 
förstå något i en så’n stad. En professor i London 
hade redan, när hon var där, sagt henne, att hon 
hade hög puls. Och den kändes och klämdes vid 
alla tillfällen.

Emellertid måste hon ju ta sig något för, för 
att slippa sitta ensam hemma — det hade hon 
aldrig gjort i tio minuter, sedan hon väl kommit  
upp. — Hon började gå igenom några kurser. Det 
gjorde »alla andra» fruar och man fick lära sig så 
många nyttiga och väldigt stiliga arbeten. 

Det blef en porslinsmålningskurs, en smid-
kurs, en väfkurs, en glödritningskurs, en sykurs, 
en samaritkurs, en syltkurs, en matlagningskurs, 
en uppläggningskurs, en serviettbrytningskurs, en 
hushållsbokföringskurs, en bamuppfostringskurs 
och ännu några.

John Rickard förlorade så småningom allt hopp 
att få ett hem efter sina begrepp. Stundom läng-
tade han så starkt efter det, att han gjorde allvar-
liga uppruskningsförsök. Men för allt fann Ebba 
hinder och omöjligheter, så att han efter hand nöjde 
sig med att i dyster förtviflan se på det växande 
eländet. Någon gång bröt han ut och hjälpte i sitt 
raseri till med förstörelsen.

Under tiden gick Ebba lugn och glad och fann 
allt, som det borde vara. Det var bara hanm, som
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var så pretentiös, att ingen människa kunde göra 
honom till lags, hur hon än arbetade och slet. Och 
grälade han för något, så var han en obarmhärtig 
och egoistisk despot.

Det hände väl ännu, när han efter en dags bråk 
lyckats få sitt lilla stilfulla rum i ordning och på 
kvällen samlat några af de intimaste vännerna där, 
att en varm hemkänsla smittade dem båda. När 
gästerna då hade gått, kunde Ebba slå armarna 
om honom.

— Jag lofvar försöka att alltid ha det så.
Och hon var redan på det klara med alla detaljer, 

som hon skulle sätta i verket nästa dag för att få 
riktigt trefligt. Det behöfdes bara lite pengar och 
dem fick hon genast. Hvarpå de, lyckliga, möttes i 
en lång, öm omfamning.

*    *    *
Nästa dag läste hon Echstruth till klockan ett 

och telefonerade, att mamma bjudit på middag. 
Sängkammaren gjordes i ordning strax innan de 
skulle lägga sig. Resten fick vara.

*    *    *
En dag fram på vårsidan hade John Rickard 

tagit en långpromenad före frukost. Vägen gick 
förbi en trädgårdsmästares drifhus, där han
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ofta brukade stanna. Nyutslagna konvaljer och 
crocus tittade ut genom fönstren och tulpaner och 
hyacinther prunkade i de grannaste färger.

Han valde ut en massa stora, härliga konvaljer; 
Blommor voro numera det enda egentliga intresse, 
de hade gemensamt. Han fröjdade sig åt, att dessa 
riktigt skulle glädja Ebba.

När han kom hem, satt hon upprätt i sängen och 
såg olycklig ut. Hon höll ena handen för pannan 
och den andra på magen. »Gås-Lisa» hade ramlat 
ned på golfvet.

— Oh, John Rickard, det är bestämdt »så», — 
kved hon.

Han stod i första ögonblicket stel, som om hjärnan 
slagit i baklås. Konvaljerna föllo ur handen. Så 
kommo tankarna tillbaka och korsade hvarandra i 
ett oredigt virrvarr. En trängde sig fram. Det kunde 
inte, fick inte vara sannt. Han kunde ej genast göra 
sig klart hvarför. Ångestsvetten trängde fram. Så 
försökte han slå bort det.

— Åh, du misstar dig, kära barn. Du har ätit 
något, som du inte tål. Eller kanske du förkylt  
dig?

— Oh, nej. Jag känner väl!
Hon kastade sig gråtande framstupa. John 

Rickard sökte trösta henne, men han fick hvarken 
tala till henne eller röra vid henne. Hon rasade och 
skrek.



127— —

— Usch! Jag skall gå som ett åbäke hela 
sommaren, när alla andra äro ute och ha roligt. 
Det kunde väl varit några år.

Så mellan tårarna.
— O, hvad jag är sjuk!
Läkare blef efterskickad. Efter en kort undersök-

ning, förklarade han lugnt:
—  Ja, det är nog ingenting att ta fel på. Mo- 

tionera och bada är tillsvidare det enda vi ha att  
göra.

En fasans tid började.
Ebba tycktes känna en dof bitterhet mot det lilla 

väsen, som växte upp inom henne. Det besvärade 
henne redan i tankarna, det korsade hennes planer 
och band henne.

När hon rasat sig trött, blef hon apatisk. Loj och 
liknöjd hade hon varit förut, nu blef hon dubbelt 
värre. Hon gjorde absolut ingenting, blef liggande 
hela dagarna och åt i sängen.

— Jag dör i alla fall, var hennes enda svar på 
alla uppmaningar att gå upp och röra på sig.

Hon hatade mannen och öfverhopade honom 
med beskyllningar och förebråelser. Kallade honom 
den mest hjärtlösa och egoistiska människa,  
som fanns. Gjorde han något för att glädja henne,  
så var det inte bra eller onödigt. Lät han bli, hette 
det, att han inte tänkte på henne. Uttalade han en 
åsikt, fann hon den dum.
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Allt detta tillskref han hennes sjukdom och 
bar det med jämnmod. Men inom honom stego 
tunga samvetsförebråelser upp, som gjorde honom 
dyster och grubblande. Han kunde sitta i timmar 
och banna sig själf. Om nättema våndades han 
sömnlös under en ohygglig ansvarsbörda. De hade 
varit fruktansvärdt tanklösa och lättsinniga, hade 
gift sig på lek utan att veta, hvad det innebar. 
Naturen lät också mandomen inträda för tidigt i 
människornas nuvarande förhållanden. Inte voro 
de mogna att uppfostra ett barn. Hvarken han 
eller Ebba dög till det och han hade dessutom inte 
tid. Han förbannade samhällsordningen, som så 
mycket drog männen från hemmen. Och han hade 
en ständig ångest, att deras stackars barn skulle 
ärfva bägges dåliga anlag. Att det gick galet, var 
absolut säkert.

I sådana ögonblick önskade han, att barnet 
skulle födas dödt.

*    *    *

Plötsligt förvandlades deras tänkesätt som 
genom ett trollslag. En sommardag, då Ebba 
var vid särskildt godt humör, hade hon ordnat 
en liten härlig middag på verandan, stilfullt och 
trefligt arrangerad med massor af blommor. De 
kände sig som riktigt goda vänner och sutto in-
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1till hvarandra, pratande intimt och förtroligt, då 
hon plötsligt ropade:

— Gud, så han Sparkar. Jag kände det alldeles 
tydligt, John Rickard!

Hon skrattade och grät af glädje och kastade sig 
om halsen på mannen och kysste honom.

— O, så roligt! Om du visste, hvad det är konstigt! 
Känn så han lefver! Han sparkar, så skinnet kan gå 
sönder! Det är bestämdt en pojke!

De förtjusta utropen kommo nästan på en gång. 
Hon blef skär och frisk af ifver och ögonen glänste 
i modersglädje.

— Älskade John Rickard! — Hon kysste honom 
gång på gång, yr af lycka.

Det smittade.
Tänk, om det vore en pojke.
Han måste upp och rusade af och an.
En pojke skulle han vilja ha. Den skulle han 

kunna uppfostra. Från början skulle han följa 
honom med spänd uppmärksamhet. Han skulle 
iakttaga hvarje anlag, följa hvarje riktning af hans 
begåfning. Honom skulle han gifva allt, hvad han 
själf önskat och måst umbära. Och framför allt 
skulle hans natur få utveckla sig fritt och rakt, så 
att han blef en helgjuten och harmonisk människa. 
Hvad lifvet dock var skönt, när man bara såg det 
ljust. Stackars de människor, som jämt se i svart 
och tyngas af dystert humör och grubbel.
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Till ingen nytta förgifta de lifvet för sig själf och 
andra.

Nu kommo dagar af lyckliga drömmar.
Bandet mellan dem knöts fastare. De hade inte 

förut förstått, hur mycket det ligger i den gamla 
sanningen, att barnet binder hårdare än något 
annat. Utan att veta det, blefvo de ömmare och 
kärligare mot hvarandra än förr. Deras glädje blef 
naivare, så att de funno nöje i allt hvad de gjorde. 
Hela deras intresse rörde sig kring sonen. De läng-
tade efter honom, som barn längta efter julklappar. 
Kväll efter kväll sutto de förtroligt tillsammans och 
pratade om, hur det skulle bli, när han väl var 
kommen till världen. Långt i förväg hade de allt 
klart att mottaga honom och kläder hopade för 
flera år framåt. Ebba köpte till och med i smyg 
leksaker för hushållspengarna.

*    *    *
Ändtligen började Ebbas kamp.
Deras ystra glädje hade redan förut blifvit 

dämpad, ty Ebba hade den senaste tiden blifvit 
obekvämare och var stundom mycket trött. Ibland 
hade hon då dödstankar och bad på det mest 
rörande sätt mannen att väl vårda den lille. Men 
så kom hennes goda humör igen och då försäkrade 
hon, att hon kände sig så kry och mest för omgif-
ningens skull önskade det öfver.
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En kväll blef hon sjuk. Plågorna kommo med 
täta mellanrum. Hela natten våndades hon i förtvi-
flade smärtor och jämrade sig högljudt, bedjande 
om hjälp eller döden. John Rickard fick inte lämna 
henne ett ögonblick. Ingen annan än han kunde 
hjälpa henne. När värkarna höggo i, klöste hon 
honom och bet i smärta, när de släppte tröstade 
hon honom, att det inte var så farligt. Han låg på 
knä vid sängen hela natten, halfdöd af ångest att 
förlora henne. Allt som oftast kallade han läkaren, 
men denne påstod, att allt gick sin gilla gång och 
att läget var utmärkt. På morgonen förbjöd han 
John Rickard att vaka längre, och tvingade honom 
gå till sängs. Han var då så uttröttad och ledsen, 
att han brast ut i en nervös gråt, som öfvergick i en 
orolig, drömfylld sömn.

De senaste dagarnas och nattens händelser 
jagade som dimmiga, spöklika vålnader genom 
hans hjärna. Och han drömde om affären, om 
obetydliga och ointressanta händelser, hvarom 
han sett notiser i tidningarna.

Plötsligt kände han sig sjunka. Det var inte ett 
af dessa hastiga fall, som tillskrifvas en dunkel 
förnimmelse från vår urtid, utan den mest 
pinsamma känsla af ett långsamt sjunkande 
genom ett klart, ljumt vatten. Han slog förtvifladt 
omkring sig med armarna och försökte forgäfves 
få tag i något fast föremål. När han slutligen fick
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fast mark under föttema, befann han sig på en 
underbar sjöbotten, där de vackraste alger växte 
och ädelt formad tång sakta vajade för strömmen. 
Rubiner och safirer glödde och glänste i stenhäl-
larna och en jättestor fisk vände tjusande sin silf-
versida mot honom.

Han gick sakta framåt som på helig mark.  
Efter en stund kom han in i en rad låga pelar-
salar. Väggar, pelare, golf och tak hade en egen-
domligt skön, mattgul färg och voro prydda  
med konstnärliga och originella ornament. Det 
måste vara palatset i en sjunken stad, tänkte 
han och gick sökande vidare. Då kom han in i ett  
stort mörkt rum. Han trefvade sig på måfå 
framåt och slutligen upptäckte han uppe i taket 
en ljusning. Simmande lyckades han komma 
uppåt. Det ljusnade efter hand som han steg och  
han upptäckte nu, att allt omkring honom var 
blått. Svartblått nere vid bottnen tunnades  
det sakta af genom de vackraste schatteringar. 
Slutligen nådde han ytan. Den låg öde och tom 
under en klar, ljusblå himmel. Han simmade  
några slag fram och tillbaka, då han plötsligt fick  
se något komma flytande emot sig. Det var en  
härlig hvit ros, den vackraste han någonsin skådat. 
Han lyfte försiktigt upp den och hans hjärta  
fylldes af glädje öfver dess skönhet. Sakta och 
varligt kysste han den.
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I samma ögonblick sjönk han åter med svind-
lande fart och — vaknade.

Han rusade upp yrvaken och förskräckt. På 
ett ögonblick hade han samlat tankarna och gick 
hastigt ut för att se, hur det var. En sköterska kom 
just brådskande från sängkammaren för att hämta 
något.

— Nu pågår det som bäst. Grosshandlanden  
får inte gå in. Det går nog bra, — sade hon, —  
i det hon försvann.

Han stannade utanför dörren och lyssnade. 
Endast ljudet af läkarens och sköterskans dämpade 
röster trängde ut.

— Gode gud, om det gick galet! Det kanske redan 
var slut. Hjärtat upphörde nästan att slå och hela 
hans kropp darrade i ängslan. Då ett gällt skrik 
och så hörde han åter läkarens röst. Lågmäld och 
mild.

Då lefver hon åtminstone ännu, tänkte han. 
Idioter, som inte komma ut med besked. Han 
lade handen på dörrvredet. Nej, han gjorde nog 
mer skada än nytta, om han gick in. Kunde då 
ingen begripa, hur han led? Nu blef det alldeles 
tyst igen därinne. Han stod i andlös väntan. 
Tänk, om barnet var dödfödt. Eller. . . Ögonen 
vidgades af fasa. Han hade ju som de flesta unga 
män varit sjuk några gånger. Giftet fanns kanske
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kvar i kroppen och hade dödat barnet, hans son, 
som han redan älskade. Eller skulle han kanske 
lefva, svag, blind, undergräfd af sin fars obetänk-
samhet och lättsinne. Nej! Det kunde inte ske, så 
grymt fick han inte straffas. Då hellre döden.

Ah, hvilka förfärliga minuter. Han tyckte sig bli 
galen af ångest.

Dörren öppnades.
— En duktig tös, — sade sköterskan skrattande.
— Tös! Nåja, det var detsamma. Hufvudsaken 

var, att det var öfver.
— Ser hon?
Han såg ängsligt på sköterskan. Hon nickade 

leende, som om hon ofta hört den frågans Då ville 
han in.

— Nej, grosshandlanden får vänta litet. Vi ska 
göra i ordning först.

Minuterna blefvo timslånga.
— Fan, att människor aldrig, kunna bli färdiga, 

brummade han för sig själf.
Nervositén hade gifvit vika. Det jublade inom 

honom. Båda krya och duktiga! Han var så glad, 
att han kunde tagit hela världen i famn.

— Ändtligen fick han komma in.
Ebba skrattade och såg. öfverlycklig ut.
— Ja, här har du henne! Vet du, jag är lika glad, 

att det blef en flicka. Pojkar äro så besvärliga.
— Ja, då!
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Han hade aldrig sett något riktigt litet barn, men 
hört att de voro fnasiga och blå och hemska.

— Kors i herrans namn ett så’nt litet sött kräk, 
ropade han förtjust och öfverraskåd. Så liten hade 
han inte tänkt sig henne. Han vågade inte ta i 
henne utan kysste lindan i glädjen.

— Hon är ju inte ful alls!
— Ful! Hon är väl det lilla sötaste, som finns, —  

sade Ebba och kysste henne. — Pappa är så  
dum, så.

— Snygg början på undervisningen, — skäm-
tade han. — Halle Gu’, hon är ju som en liten tvätt-
käring om händerna. Som om hon legat i vatten.

— Ja, det har hon väl också!.
Och så har hon hvita prickar på näsan, — fort-

satte han granskningen.
— Jaha, för det har alla små barn, men det går 

bort. Förresten behöfver du inte ha henne, om det 
finns flera fel, för hon kan vara min ensam, — sade 
Ebba på lek.

Om han ville ha henne! I detta ögonblick existe-
rade ju endast de båda för honom. Han böjde sig 
ned och kysste dem.

Är det inte underligt, Ebba, att man kan älska 
en så’n där liten så ofantligt redan från början? 
Stackars min Ebba, — slog han om, när han såg, 
att hon var litet trött, — du hade det allt bra svårt. 
Din Johnny var så ledsen för dig.
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— Ah! Det var inte så farligt. Nu efteråt tyc- 
ker jag inte det var något alls. Naturligtvis är  
jag glad, att det är öfver. Och det allra bästa är  
hon.

Helä huset rörde sig nu kring denna lilla varelse. 
Som en ung och mäktig gud behärskade den alla. 
Föräldrarnas kärlek tvingade dem till fullständig 
underkastelse. Hvarje rörelse beundrades, hvarje 
skrik dref dem till ångest och oro, hvarje uttryck 
af välbefinnande fyllde dem med lycka. Denna lilla 
gud eller rättare gudinna, som var så despotisk och 
så egoistisk, uppfattade genast sin ställning och 
begagnade den på det hänsynslösaste sätt i full 
förvissning, att allt hvad hon gjorde ökade föräld-
rarnas kärlek.

När hon vaknade var hon tröstlös och tillkän-
nagaf högljudt sitt missnöje, om ej modem genast 
var till hands med maten. Och när hon ätit sig 
mätt, somnade hon, utan att på något sätt visa 
sin tacksamhet, stundom utan att ens bevärdiga 
sin mamma med en blick eller ett litet leende. 
Ehuru hennes pappa endast mycket oklart fanns 
i hennes medvetande, hände det dock, att hon 
erinrade sig hans existens. Det var på nätterna 
hon kom ihåg honom. Och genast tänkte hon 
på honom med lite motion. När hon väl fått upp 
honom, klädd i bara nattskjortan och ett par 
tofflor och haft honom att promenera en stund på
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den iskalla linoleummattan, kunde hon plötsligt 
skratta ut honom och lägga sig att sofva utan att 
ens säga godnatt.

Älskvärd visade hon sig egentligen endast, när 
hon, fri från bindor och tvång, fick fritt sprattla 
på en stor, varm schal. Hon var speciellt belåten, 
om hennes pappa då visade henne uppmärksam-
heten att leka med henne, kittla henne litet på 
magen och kyssa henne. Då skrattade hon och 
koketterade med honom på det mest förtjusande 
sätt.

Morgonbaden vunno också hennes fulla gillande. 
Det roade henne omåttligt att plaska och stänka 
omkring sig. Och hon grät öfvergifvet, när hon 
måste upp ur vattnet.

Tack vare detta utomordentligt sunda lif, denna 
fullständiga bekymmerslöshet, som var den direkta 
följden af alla hennes önskningars omedelbara 
uppfyllande, utvecklades hon mycket hastigt. Och 
när hon efter en månad döptes, var hon en riktigt 
bastant liten klump, som pappan knappt orkade 
hålla under prästens långa tal. Hon kallades Hulda 
efter sin mormor och dessutom Inga för att också 
ha ett vackrare och bekvämare namn.

Lilla Inga nöjde sig ej med att vara hemmets 
medelpunkt, som samlade allt intresse kring 
sig. Detta fann hon så naturligt, att hon ej ens 
reflekterade öfver det. Men hennes vakna energi
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sökte ett verksamhetsfält och hon beslöt sig för 
hemmets fullständiga reformering. Hon ändrade 
och kullkastade värden på det mest revolutionära 
sätt. Och om äfven hennes ideal ibland kunde 
synas rätt underliga, ja stundom t. o. m. förkast-
liga, så blefvo de dock, tack vare hennes energi, 
respekterade.

Hennes största ideal var en barnjungfru, hvil-
kens för den öfriga världen mest framträdande 
egenskap bestod af en sällsynt utvecklad smutsfär-
dighet. Denna människa ägde dock en förtjänst och 
det var utan tvifvel den, som så fullständigt hade 
intagit lilla Inga. Hon kunde nämligen en melodi, 
en sömnig, släpig, olidlig melodi, som endast hade 
en ton, men på den kunde hon sjunga all världens 
sånger. Och hon orkade sjunga.

Lilla Inga fann det högst ogrannlaga af sin pappa 
att sofva i samma rum som en ung fröken; därför 
skrek hon ut honom ur sängkammaren. Hon insåg 
det säkra i att ha allt på golfvet, därför ref hon ned 
hvad hon kunde komma åt.

Hon fann det visa i den gamla goda sanningen 
att arbete adlar, därför beredde hon sin omgifning 
allt tänkbart arbete. Och hon visste att smärtan 
luttrar människans känslor, därför sökte hon 
gärna komma i beröring med pappas och mammas 
hårtestar.

Dessa och andra ganska enkla tycken och hand-
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lingar hade en utomordentlig verkan. Fadern, 
denne pedant, som nästan tycktes behärskad af  
en fix idé, när det gällde ordningen i hemmet, blef 
fullständigt omskapad. Han fann sig i att hans  
rum förvandlades till en torkvind, att hans 
möbler och småsaker omordnades, ställdes bort, 
förstördes. Ja, han bidrog i sin naiva glädje inte 
minst själf att skapa om sina ordningsbegrepp. 
Och modern, för hvilken det glada, rörliga lifvet 
ute spelat en afgörande roll, tänkte aldrig på något 
annat än den nya lilla värld, som skapats för dem 
i hemmet.

De sutto ofta tillsammans vid sin Lill-Ingas bädd, 
glädjande sig åt hennes lugna, goda sömn och hvis-
kande om hennes märkliga framsteg och utveck-
ling. De byggde framtidsplaner och drogo upp linjer 
för hennes uppfostran och lif. Och i dessa lade de 
in allt, som synts dem själfva åtråvärdt. De drogo 
fram sina bästa och käraste barndomsminnen och 
önskade, att hon skulle få lefva igenom dem, och 
de hoppades, att hon skulle nå mycket mer än de 
själfva gjort.

Denna länk mellan deras hjärtan, som drog 
fram i. ljuset det bästa och vackraste inom dem, 
som fyllde dem med en oanad lycka, och som 
uppenbarade för dem lifvets högsta och renaste 
glädje, förenade dem till ett rikt och skönt lif. De 
omfattade därför sitt barn ej endast med glädje
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och kärlek utan med den mest hängifna tack-
samhet. Det var därför helt naturligt, att de följde 
det med den mest ängsliga och omsorgsfulla 
uppmärksamhet.

Det var ju deras allt.

*    *    *

Lill-Inga blef sjuk.
På sommaren, när solen sken varmast och 

vackrast, när blommorna slösade med sin fagra 
rikedom, när alla fåglar sjöngo underbara hymner 
till naturen, för det den gaf så rikt och skönt, föll 
hon.

Sjukdomen kom lömskt smygande, som om 
den inte vågat sig fram. Den vek tillbaka, som det 
mörka och hemska viker för ren oskuld. Men målet 
var för stort, offret för härligt. Den samlade sig  
på nytt, bröt i löndom hennes krafter och tog 
henne.

Hennes kamp var som en vuxen människas. 
Själen spirade som en skön och sällsam blomma 
i den tynande kroppen. Det lilla ansiktet präg-
lades af en frågande oro, en tärande ovisshet, som 
anade hon en hel världs mysterium och sörjde 
öfver den. Hon riktade sina små ögon med ett 
ängsligt uttryck mot föräldrarna. Och när hon såg 
deras sorg, sökte hon trösta dem med sina smek-
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ningar. Uppbjudande sina sista krafter, höll hon 
tillbaka hvarje ljud af smärta och jämmer, men när 
plågorna blefvo henne öfvermäktiga, rullade stora 
tårar öfver de tärda kinderna.

En natt under sömnen upphörde hennes lilla 
modiga hjärta att slå.

*    *    *

Föräldrarna kysste stumt den lilla döda kroppen. 
Deras händer möttes öfver den i tårlös sorg och 
deras hjärtan voro som kala hedar, förbrända af 
för stark sol. De kände det, som om deras lif skulle 
rinna ut i sanden, utan mening och utan innehåll. 
Allt mörkt och dystert, allt hvardagligt och grått 
steg upp för dem och de visste, att de skulle vandra 
i sorg genom en tom och tung värld.

De bäddade sin Lill-Inga i hvita rosor.

————
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Ärret.

Det är nyårsmorgon.
Jag sitter redan tidigt vid skrifbordet, ty 

den instängda morgonluften i ett sofrum 
är så oerhördt pinsam för mig. Mitt ärr har värkt 
sedan jag vaknade. Det känns så tungt, att min 
kropp ej längre är spänstig och obruten . . .

Det har snöat i natt. Fin, mjuk, hvit snö, som 
täcker de kala träden och staketen utanför mitt 
fönster. Jag gläder mig, att allt det hvardagssmut-
siga kan bli så hvitt och rent. Den, som tänkt ut, 
att allt i himlen skall vara hvitt och rent som snö, 
har bestämdt — som jag — suttit och sett ut en 
vintermorgon.

I halmkärfven därute på verandan sitta fullt  
af sparfvar, som hugga och plocka. De borra sig 
djupt in, ty alla de yttre kornen ha blifvit bort-
plockade, se’n den sattes upp i julas. Jag skall 
sätta upp en ny i morgon — om jag inte glömmer 
af det då.
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I går kväll satt jag och försökte forma en dikt  
om nyår, men det gick inte. Jag tänkte på alla  
olika känslor, som arbeta sig fram och hälsa hvarje 
nytt år. Några glädjas och hoppas på det nya  
året, andra svära och förbanna, ty de ana ondt 
af det. För mig är det likgiltigt, ty jag väntar just  
inte på någonting.

Det faller mig in, att jag, liksom andra människor, 
borde fatta goda föresatser i dag, men jag finner 
inga och har ingen lust att narra mig själf. Det är 
för otäckt med dessa revydagar för människors 
känslor.

Doktorn går förbi ute på gatan. En flicka med 
stora eldröda påsvantar niger för honom. Hans 
blick granskar henne slött, men han observerar 
ej hälsningen. Det är en underlig man, doktorn, 
underlig som så många af oss.

I många år har jag nu sett honom vandra här 
förbi, alltid ensam och alltid beklagande sig för 
dem han möter. Han klifver fram genom snön i 
sina stora, yllefodrade galoscher, som klafsa for 
hvarje steg. öfver högra armen hänger käppen och 
slänger mot benen, som om den passade på tillfälle 
att sätta krokben. Under vänstra armen har han 
ett par böcker, som äro nära att förlora balansen 
och dingla i gatan. Slokhatten har han dragit 
ned fram och bak och ansiktet är täckt af tät, 
rödbrun skäggstubb, som går långt ned på halsen,
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skylande den smutsbruna kraglinningen. Cigarr-
stumpen, som hänger i mungipan, sköter sig själf. 
Eld behöfver den inte frukta, men några blad på 
doktorns framskjutna läppar visa, att den skall gå 
sin undergång till mötes genom tuggning.

Stackars doktorn, jag läser i hans ögon, att han 
ej är lycklig. Och dock skulle jag, om jag ej träffat 
honom, vågat svära på, att en människa af hans 
typ måste vara det.

Han har inga intressen — den förbannade skolan 
betraktar han som ett straff, för det föräldrarna af 
högfärd läto honom skiljas från torfvan och plogen. 
Han har inga behof, t. o. m. den enkla nödtorften 
anser han som lyx. Det är sannt, han tycker om 
punsch, men detta lilla begär tillfredsställer han ju 
rätt grundligt.

Jag talte med honom häromdagen, när jag var 
inne på hotellet för att telefonera. Han var litet i 
punschstämning och hakade sig ifrigt fast vid mig. 
En viss oro, som han inte kan komma ifrån, tycks 
alltid behärska honom.

— Det är en jädrans stad. Ingen bryr sig om mig. 
I Askersund fanns det åtminstone några kamrater, 
som man kunde vara tillsammans med. Den den 
där jädrans Persson han söp då förstås, så nu har 
man skulder att dra’s med.

Han tog upp en gammal anteckningsbok och 
började bläddra.
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— Du ska gifta dig, doktor.
— Gifta mig! Ingen vill ha mig. Kan du säja  

nå’n?
— Ta Ellen!
Jag pekade på kassan, ty jag visste, att de inte 

tålte hvarandra.
— Ah, fy fan!
Han snurrade rundt och gick.
Bestämdt går han och tänker på giftas. Men han 

vågar nog aldrig . . .

*    *    *

Det ringer i kyrkan. Gudstjänsten är slut och 
folkströmmen väller som ett långt, svart band  
fram genom snön. Det har nog inte varit varmt  
i kyrkan, ty många äro blåfrusna och buttra af 
köld. Endast på några nyförlofvades ansikten 
synes ett svagt återsken af den i eventuell utsikt 
ställda saligheten.

På kärfven har det nu kommit fullt med talg- 
oxar. De komma så ofta, så dem bryr jag mig  
inte mycket om. Med ett snålt ögonkast upp- 
täcker jag, att i trädgården midt emot flyga  
skator. De komma aldrig hitöfver; hvarför vet  
jag inte, ty jag älskar dem och slänger ut talg och 
köttslamsor. Men så är det!

Mitt lilla ärr värker alltjämt. Inte på länge
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har det värkt som i dag. Det är ett litet sällsamt 
ärr. Cirkelrundt och stort som en spelmark har 
det stannat som en eldröd bloddroppe midt öfver 
hjärtat. Det var i den första ungdomsyran det  
kom till. Hvarför vet jag knappast mera. Ibland 
inbillar jag mig, att det var för kärleks skull,  
ibland tror jag det var för att gå utom det van- 
liga. Kanske samma känsla, som kan drifva en 
sjömanspojke att lida i timtal, medan en kamrat 
ritsar sönder hans blödande hud i fantastiska  
och symboliska figurer. Det troliga är väl dock,  
att jag till hvarje pris ville ha en ändring i mitt  
lif och inte fruktade något.

Men när mitt ärr värker, vet jag, att det blir  
något särskildt. Jag blir nervös och orolig och  
något händer. Eller också kommer det bara myc- 
ket snö.

Min hustru sitter i salongen och fantiserar 
på pianot. Hon spelar »Åses död». Märkvärdigt,  
att hon spelar den just nu. Jag har inte hört  
den på många år, inte sedan hon, den andra, 
spelade den, dagen innan ärret blef.

Att jag inte sett henne på alla dessa år! Jag 
har tagit reda på hennes familjeförhållanden och 
vet, att hon bor i Stockholm, är gift med en tand-
läkare och har barn. Men jag har inte sett henne 
och inte längtat att få se henne. Älskade jag
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henne någonsin? Jag vet inte, hon var inte vacker. 
Men det var något underligt ljust som af sol öfver 
henne. Smekande, varmt solsken i blicken ock 
öfver håret. En gammaldags, stilla, blid godhet, 
som inte finns nu. Hon fyllde hela rummet med 
sol och ljus och hon värmde, som jag aldrig känt 
någon annan värma.

*    *    *
Ute på gatan väller fortfarande den svarta 

strömmen. Märkvärdigt, att inte människor se 
gladare ut i dag på nyårsdagen. Men prästen har 
väl bredt på med litet svart, kan jag tro.

En vagn rullar. Den kommer hitåt. Redan på 
afstånd hör jag, att det är hotellets. I den här sta’n 
känner man allt, t. o. m. hästar och hundar och 
gamla käringars gråspräckliga kattor. En dam och 
en herre, väl ombonade i pälsar, sitta i vagnen. De 
se sig intresseradt omkring, som om de ej vant här 
förut.

När de komma närmare ser jag, att det är hon, 
och tänker blixtsnabbt, att det är därför mitt ärr 
värker.

Våra ögon mötas och hvila i hvarandra ett  
ögonblick. Ingen  af oss ändrar en min, inte en  
enda liten ryckning förråder oss. Hade allt redan 
brustit, tyst, stilla och oförnärkt eller brast det  
i detta nu?
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Jag märker ögonblickligen hennes förändring, 
och antagligen ser hon min. Hon hade blifvit fylli-
gare, men det följer ju alltid med åren och det klär 
henne. Men solskenet var borta. Hon var som alla 
andra. Att det solskenet kunde dö!

Mannen såg tölpig ut.
Jag känner, att mitt lilla ärr aldrig mera skall 

värka för hennes skull. Det var nog inte därför nu 
heller, utan för den myckna snön. Eller kanske var 
det någon gammal benskärfva, som skulle värka 
fram.

Min hustru kommer in. Hon slår armarna om 
halsen på mig och smeker. Plötsligt säger hon:

— Jag vill kyssa ditt ärr!
Hon viker undan skjortan och böjer sig ned för 

att kyssa, men ryggar förskräckt tillbaka.
— Ditt ärr blöder . . . !

————
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La Mercedes Bella.

Hotel Herman Cortez skryter Inte med ett 
modernt storstadshotells lyx. Det har ingen 
ståtlig fasad, ingen praktfull, skarpbe-

lyst entré med slipade glasdörrar och skinande 
messingsbeslag, ingen guldsmidd portier, ingen 
hall med dyrbara smyrnamattor och bekväma 
skinnfåtöljer. Den lilla enkla, grå tvåvåningsbygg-
naden liknar snarare en gammal svensk gäst- 
gifvaregård, som i en halfsofvande småstad väntar 
sitt ödes slut.

Men Hotel Herman Cortez har ett underbart 
läge vid foten af Cerro Colorado, just där Malagas 
två villastäder, la Caleta och Bella Vista, stöta 
samman. Det har en trädgård, som går ända 
ned till det blå hafvet, hvarifrån en sval vind 
susar in öfver palmer och pinier och där orang-
ernas blankgröna blad glänsa mot den klara 
himlen. Där blommornas färg är ljus och stark 
och murgrönan saftigt mörk smyger kring en liten
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fontän af hvit marmor. Från en delfins mun  
sprutar en kristallskimrande vattenstråle upp 
bland trädens kronor och genom den ljudkänsliga 
luften hörs dropparnes fall som en nunnas kla- 
gan, Hotel Herman Cortez är trötta hjärtans  
»Bella Vista.»

Jag upptäckte denna gudomliga lilla fristad på 
min första promenad i Malaga. När jag förvissat 
mig om att betjäningen endast talade spanska och 
att ingen nordbo bodde här, lät jag hämta mina 
effekter från båten, som fört mig hit. Och nu har 
jag i två dagar njutit ensamhet och obekantskap. I 
morgon skall båten gå igen . . .

Det var vid lunchen i dag, som min idyll stördes. 
Jag hade på förmiddagen irrat på måfå kring Bella 
Vistas vackra villor och trädgårdar. Där var så tyst 
och stilla. Doften af rosor och oranger strömmade 
sakta in mellan palmgrupperna. Solljuset blän-
dade på väggarnas hvita ytor. Jag såg knappast 
en människa — de hade gömt sig bakom de täta, 
gröna persiennerna, spanjorens utmärkta skydd 
mot sol och profana blickar.

Så kom jag ut på Pasco de Sancha, fiskames 
och landtbornas stråkväg. Under sång och glada 
rop drogo de gatan fram, drifvande sina små sega, 
hårdlastade åsnor och mulor med obarmhärtiga 
rapp. En tung oxvagn rörde sig sakta — kusken 
låg på magen öfver lasset och sof. Framför husra-
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derna lågo förnöjda lättingar utsträckta i det 
stekande solbaddet. Denna härliga dag gato de ej 
ens sträcka ut handen för att tigga. En präst, som 
dystert svart skred förbi, drog på smilbandet åt de 
sorglösa.

Luften stod stilla mellan husen och solen brände 
och brände . . .

Sådana dagar serverar herr Cortez lunchen i 
trädgården.

Jag var nu i det närmaste färdig med den. 
Endast en höggul apelsin låg kvar på den hvita 
duken bredvid »Mundo Grafico», som jag försökte 
stafva igenom. Den lilla brunögda flickan, som 
serverat, kom för att duka af. Hennes ögon hängde 
så envist fast vid mitt ljusa hår, som . . . som mina 
skulle hängt fast vid hennes svarta, om hon varit 
lite vackrare.

Då hörde jag plötsligt en röst alldeles inpå  
mig.

— Ah, Sie, Herr .. wie geht’s Ihnen dann?
En herre stod bredvid mig. Han hade kommit 

ljudlöst eller vuxit fram ur jorden.
Satan! Att den lille tysken skalle komma hit 

just nu! Det kändes som jag skalle få tarmvred  
af ilska. 

Han tog ett steg tillbaka och bad om ursäkt, 
att han störde. Hans ansiktsuttryck var så  
ängsligt, att jag brast i skratt och lät honom sitta
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ned, försäkrande att jag inte var så farlig, som  
det såg ut.

Det var många år sedan vi träffades. Jag erin-
rade mig mycket väl dragen och visste, att han 
hade en fabrik för »künstliche Blumen» någon-
städes i en sachsisk småstad, men jag kom inte 
ihåg hans namn eller hvar, vi träffats.

Medan jag satt och letade i minnet, afbröt han 
min tankegång.

— Oh, hab ich was Fatales erlebt!
Han såg så tafatt olycklig ut. Det lilla fina, trötta 

fyratioårsansiktet vär så förgrämdt och grått och 
ögonen tiggde om medlidande. Denne man, som 
förr varit så korrekt, så precis, så tyskt noggrann 
och putsad, var nu härjad som en rucklare. Hade 
han inte själf påpekat,, att något särskildt inträffat, 
skulle jag helt enkelt ansett honom som ett af 
affärsvärldens utjäktade offer. En af dessa, i mångt 
och mycket så kloka män, som aldrig förbise 
mer än ett enda värde, men ofelbart, detta — sin 
hälsa. De organisera briljant sina affärer, leda alla 
trådarna i egna händer, utmatta konkurrenterna 
och stå slutligen inför sitt allt slukande maktmål 
— då börjar sanatorieläkarens hopplösa arbete att 
rädda den sprängda hjärnan.

Han hade typen. Ansiktet, som förr uttryckte 
så mycken energi, hängde i slappa, askgrå veck, 
ögonen voro matta och virriga, munnen skälfde
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som vid början till gråt, kroppen tycktes falla ihop. 
Jag bjöd bonom ett glas lätt sherry, och en cigar-
rett och så började han sin berättelse.

— Som ni förstår, kom jag hit ned för att hvila 
mig. Åh, hvad jag var trött!

Han strök med bägge händerna öfver panna och 
hjässa, som ville han jaga bort eller reda ut ett virr-
varr.

— Nå, — fortsatte han, — jag kände dag för dag 
hur krafterna återvände och efter någon tid började 
jag bli ung på nytt. Då inträffade det. Ah! Har ni 
någonsin älskat? — frågade han hastigt.

Jag böjde sakta på hufvudet.
— Här strax intill ligger ett litet hotell, där jag 

bodde i andra våningen. Midt emot, i en härlig 
palmlund ligger en villa — Villa Mercedes. En dag, 
då jag stod och såg ut, fick jag syn på en ung flicka 
i ett fönster där. Min gud, en så’n flicka! En äkta 
spansk skönhet. Ett ädelt rasrent ansikte, korp-
svart hår, ett par ögon, där lifvet glödde och brann, 
darrande näsvingar och en finskuren, scharla-
kansröd mun, trotsigt öppnad öfver de pärlhvita 
tänderna. Hon var underbart vacker. En bild af 
sprittande lif, som om hon just stannat efter en 
yster fandango. Hon såg på mig ett ögonblick och 
så försvann hon.

Men jag var förälskad. Mitt lugn var borta. 
Jag var lycklig och olycklig, lugn och förtviflad.
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Jag hade aldrig varit kär förut, ser ni! Det 
kommer värre då. Jag är ju gamla karlen, men 
hade aldrig haft tid för kärlek!

Han utbröt i jämmer öfver denna ohjälpliga 
försummelse, men sedan jag lugnat honom med ett 
glas vin, fortsatte han.

— Jag drogs till fönstret som af en magnet.  
Jag kunde inte tänka på annat än henne. Från 
morgon till kväll stod jag på utkik — men hon  
var borta.

Tidigt en morgon, då jag inte kunde sofva,  
smög jag — i bara skjortan — fram till fönstret 
— då stod hon där. Hennes stora, underbara ögon 
hade ett drömmande uttryck. Nu såg hon upp mot 
mitt fönster.

Blixtsnabbt rusade jag in i rummet och klädde 
mig. När jag kom tillbaka — var hon borta.

Ändtligen upptäckte hon emellertid, att jag 
vaktade på henne, och nu kom hon rätt ofta till 
fönstret. Blotta åsynen gjorde mig lycklig, men 
jag vågade ännu ej gifva henne något tecken. 
Där stodo vi nu midt emot hvarandra och stir-
rade ned på gatan. En eftermiddag, när skym-
ningen började falla på, tyckte jag mig se, att hon 
log emot mig. ögonblickligen vinkade jag litet med 
handen — hon svarade, men så försvann hon 
inåt rummet. Efter en stund såg jag en cigarrett 
lysa därinne. Den glödde och slocknade, glödde
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på nytt — jag tyckte mig se en skymt af hennes 
ansikte — och slocknade. Plötsligt tändes en till.  
De glödde som rubiner ur mörkret, lyste som 
hemlighetsfulla, irrande trolljus, närmade sig hvar-
andra en sekund — och skildes åter.

Jag led gränslösa kval. Hvem var denne andre? 
En väninna, systern eller en ung man? Nej, det 
senare var otänkbart här. Äfven om de voro förlof-
vade, skulle de ej få vara på tu man hand. Denna 
tanke ugnade mig något. Och jag beslöt att på hvad 
sätt som helst göra slut på detta outhärdliga till-
stånd.

Nästa morgon gick jag öfver till Villa Mercedes, 
besluten att taga reda på hvem som bodde där och 
firma någon anledning att presentera mig.

På min ringning kom en bugande betjänt ut till 
gallerporten. Jag stack en två-pesetas i handen på 
honom och frågade hvad villans ägare hette.

Här gjorde berättaren ett uppehåll och rätade på 
sig.

— Nå? — framstötte jag litet otåligt.
— Mûller, en ung, tysk läkare. Den unga flickan 

var — hans fru. Sachsare! Ah, det är ohyggligt, 
hjärtlöst, raffineradt!. . . .

Han gömde ansiktet i händerna och grät.
Mot min vilja bröt ett htet torrt skratt fram. 

Detta var alltså hela olyckan. Ett litet lustigt 
skämt, som hon — antagligen med sin mans vet-
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skap — roat sig med. Ofarligt för alla utom den 
toker, som är jag.

Jag skrattade igen. Mannen bredvid mig afläg-
nade sig lika ljudlöst som han kommit. Det fanns 
ingen anledning hålla honom kvar. Han var ju en 
narr och behöfde inte något medlidande. Dessutom 
hade han hänsynslöst brutit min stämning.

Hans steg förtonade borta på den lilla gången af 
hvita strandstenar och så var jag ensam, ögon och 
tankar irrade åter ut öfver Medelhafvets djupblåa 
vatten. . .

————
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