
10 b rsv

rill %{da



}1 UNDRA BREV TIII EISÄ.

Brev frårn Josef 1906 - 1914"

Elsas och Josefs kärlekssaga fin:rs åter.given i ett
häfte som innehåller deras wykortskorrcspondens under
tonårsperioCen 19O2 - 19O4, f sainma häfte finns El-sas

wvkortsnedelancten ti11 JOSef 1nIer rrnrdnmsneriOden' ! --"' qrrL.l \/r:IDyu

fran til-I 1914 då de gif te sig ned vå.randra. Tyvärr
har inte Josefs rykort til1 Elsa under denna tid kun-
hat återfinnas. De snabba rykortsmed.delanclena visar
nå eti särer"et Sätt hUr deraS wi r.si'nn 'rfwpok'l aS OCh

fördjupas trots att de under må.nga år tvingas vara
sirilda åt och sä1lan får tillfäl-Ie att träffaso

Några brev från EIsa til1 Joseffinns inte bevara.de.
Därernot finas Josefs brev tj-ll- Elsa fri-n åren 1906 -
1914, det sista skrivet endast fjorton dagar före
bröl-lopet d en 21 mars 191 4.

1 906 .1 0.1 O

Brevet koirner från limhamn. Josef vistas cdr - e]ler i
lund - i stort sett fra-rn tiIl december 1910 -med un-
de-ntag av sormarvistelser i Holsbybrurrn - cå r,an ilf i-
tar till Stockholm för att ge:ronfå pra.ktikdelcn av sin
I äi.rr.rrf hi "l Äni nsrrrrjö.

El-sa har i Finland sedan 19O5 p:aktiserat scr apoteks-
elev i Aggleby, Itlentsälä och Kinito. - IIU är hon i
l,IäntsäIä och stannar där ti1l nyår'et 1908, då hon f lyt-
tar till Dalsbrukl där her'.nes bror Cyrus förestår apo-

teket oeh där hon mestad.els vistas. Urider nägra mfrna-

der i slutet av 1908 och början av i909 är hon i Jakob-
stad liksom från mars ti]1 augusti 1910. I Kotka och

Cärefter i Trångsund är hon från augusti till decem-

ber'1!11, de sista månaderna före mor Idas död. I maj

1912 ätervänder hon tilf Trångsund, där hon hjäIper sin
far med sjömansmissionen. I samband med julen 1912

vistas hon ett par månader hos sina blivande svärför-
äldrar i limhamn och sista halvåret före bröllopet i
mars 1914 hos sin syster Rut på Köiby gård utanför
Kalmaro
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Första brevet i samlin;en är ett födelseda;sbrev och sä-
kert ett betvrlelsefullt sådant:

- Dear El.saj
T; "uå iar i das säiter mi o ti'l 1 skrivbordet för att sända*d*ö**b

dig lyckönskningar är det i en kdnsl-a av venod över
at-c endast kunna nå dig med några på et'u pappersark
nedskrirma ord. Hur oändligt mycket he]lre skulle
jag ej vilja vara i brevets ställe och då
D-l anser mig kanske ogrannlaga då jag i trots av vad
J-äriga östersjövågor kunnat göra för att avlägsna
oss från varanCra, likväl vågar taga din tid och ditt
intresse i anspråkroch vad rätt har jag vä1 därtill
I{en jag känner att dessa små t'åte d t?ter för nig
har ett oersättligt värde, att du trots all-t avstånd
och alla 0stersjöns vredgade vågor blivit endast mera
efierlängtad, blrvit något, varj-från jag htimtar de
skatter som göra livet värt att leva. Att jag vid
tanken på konmande tider alltid ser dig s':m medelpunk-
ten i mina ljuvaste förhoppningaro
Dock - kanske far jag vi1l, kanske har jag intet att
hoppas, kanske'all-a våra gemensanna minnen, dmnena
ti-ll så många lyckliga stunder end"ast varit en ödets
grynma 1ek, enkom tj-llkon:nen för att redan i livets
vårmorgon krossa ungdomsdrömrnar och framtidshopp.
Men vadan dylika tankar? - Vi-tt ju i dag hembära dig
hyllning på en g1ädjedagoHade sånär kommit ifrån min
ursprungliga avsikt att lyckönska. Sku11e vilja i
följande IilIa s-brof ingjuta allt av värrne jag kännerr

Kurtz und gut mein Vlunseh ist klein
E1sa, Du sol1st gltlcklich sein!

Tack för brevet. Skriv snart till vännen

PS Kommer att rrnder terminen bo hemma då studierna
fordra endast tidtals vistelse i lund.

1 906 . 11 .7O.
Elsa har tydligen skickat ett brev med fotor för vil-
ket Josef tackar. Han har rrmed dngslanrr inväntat sva-
ret på det öppen[järtiga födelsedagsbr€v€tr Elsa har
tydligen skrivit något på baksidan av fotot:

- Visserligen går jag ännu i enrrljuv ängslan
över vad de nystiska orden på kortets baksida
kan betyda, men säg, d.e motsvara ju framsidans
vackra innehåll?
PS Ha rrOdins korparrr rätt då de påstå att fam.
lindborg åter tänker s1å ned sina bopåIar i
Finland.

1 906.12.21 .
Ett nyårskort ned hav j- storm. Väldiga vågor bryter
in mot stranden. På himlen bland storrnslitna slqrar

står: Glad och styrkefull juIehelg. - Och så vi-ll
{osef veta var t{entsä1ä och Äggleby ligger.
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1 947 ,O3,27 ,

Brevet, som konmer från I,und, lnledes med poetisk
utgjutelse på tyska:

rrltroeh ist der lYind schwach wie ein Kind
Ura rnit sonnigen Fltlgeln zu sehlagen
Und {lber l{a.chtr ],iebste r gib Aeht,
\Yi-rd er uns sopf in den Frtlhling tragen

Våren har kommit ned något:

- sorn konmer oss ati stanna för varje sipna oeh
viol som framf ör en helgedorrr o r r och vi-skar de
inte något som konmer oss att önska: T,är nigrdu
ömma att tro och dröruna.

Så kommer Josef snabbt till- saken. Det ska bli en

utställning i lund och han undrar vad som frskulle

hinclra att inie du förhöjde glansen med ett besök

- och varför inte stanna här nere. Varför i all värl-
den ska du vara dömd att framleva di-na år blandrrfinr,
gubbarnatt i de Åfanaska rrguldmarkernalr.

Han har svårt att förstå vad son håt1er henrre fängslad
vid Finland men accepterar förklaringen att Cet finns
rren harmoni me1lan hen:res kynnes känslosirdngarll och

den finska naturen.

-IIen varför gå så 1ångt i fosterlandskärlek att
man lever eremitliv på Åtana. Borde kanske
söka rädda den gnista kärlek til-l Moder Svea som
mö'i 'l i r"en ännu kan f i-nnas i ett f insk-svenskt h iär-
ta, men någon sanning ligger väl ändå i visan:rfo... den det landet en gång sett, han Iängtar
dit igen. rl

Hur som helstn För Josef är huvudsaken att de båda

kan träffas någonstans. - Han tackar för frblomrnorrr

och ber om översättni-ngen på finska sentenser i ti-
digare brev sorn ännu är rrstarkt hemlighetsfullarr
för honome - Slutligen ber han henne säga vad hon

tänker or{ att komma över ti]l våren eller sonmarene

1 907. 05.22.
I ett kortbrev meddelar Josef att han i sommar jiim-

te bror Daniel kommer att göra en turisttur tilI
lrde tusen sjöars landrr. Han vil1 veta rrär El-sas semes-

ter inträffar rri och för rslängslevensr inriktningtl

1 907"06.200
Josef har våintat liinge på ett brev med de gladaste
förhoppningar, men ett missförstånd har uppstått.
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Eti brev från ålsa måste ha kommit bort på vägen.

-Hade annars varit på väg och va.ntade endast
på svar från dig.- let är hårt att se till-
fälIet glida en ur händerna endast genom en
sIump, nen j ag är förtvivl-ad över att ha vålIat
dig roissräkning.

tYUIotUrt)o

let är Elsas födelsedag. Telegrafen fungerar inte och

Josef får nö ja sig med att lyckönska ttpost f estumrt,

Han hoppas för övrigt att det ligger någon sanning i-

talet om rf själarnas korrespondenrrmed varandra och
rrif solr hoppas han att hans önskningar om ttlycka och

t,
vä1gång må på etervibrationernas l-ätta vågorrr nå

henne på sjä.1va högticlsdagen.
rrTeofilrr har kl-ätt sig i högtidskläder:

( 
- Förmiddagstyst

Al1 nejden lyss
likt skinande pär1or solar sig i fjäruan
by vid by.
Visst är det vår i årets ny,
Vore blott ej vissnandetsrrnejrl
av röda oeh gula skogar.

Så har han i en avhandling om Karl XII:s finska krig
hittat ett l{äntsälä i närheten av Borgå och und.rar
on det är frhennestr och orn hon konmer att stanna kvar
över vintern. Han tackar för hennes kort som kom rrsom

be1öning för det nyligen avslutaCe krigarlivets stra-
patserrl

(

1 907. 1O .31

Från Biskopsgatan 6 i lunrl kommer ned hjärtlig lyck-
önskan på Elsadagen ett lyriskt budskap från Vilhelm
Ekelunds oeh O1a Hanssons skånska s]ättland.

Jag ä1skar slqrmningenr det nilda ljuset
från aftonbrasan och det blida dunklet
som vemodsnättat smyger fram ur vrårna
och viskar ord som 1änee varit s1önda

Den givit nig min barndoms vackra sagor
min ungdoms lyckar men kanhända giver
den ock min mandoms sorg, ty såsom nu
jag vet att aldrig jag får 3-yssna ti11
din stämma som mig sjunger djupt beslöjad
den sång son livets 1ek på gott och ont
har 1ärt oss dikta dessa slqrmningskvälIart
då brasans sista gIöder sakta slocknat

Oeh så fyra versrader med snabbare puls:
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l\'Ien kanske ändå vår lermad
bär inom sig nya år
och andra 1änder vi firrna
med so] i p och livsstark vår.

1907 "12.07
Josef lyckönskar EIsa til1 hennes rfnya värdighetrr.
Av brevet framgår att hon har blivit finsk medborgare

- Inte behöver du al-l-s känna dig nindre sarnhö-
rig med rrles eompatriotesrr på andra sidan Öster-
s jön för denna rrmässart ined ryssåTnår Under dina
förhål1anden tycker jag satsen:åinda:nålet helgar
nedlet är ful]t just och riktig. Varför skulle
du neka dig nöjet av finska rä'i;tigheter, när du
nu en s'ång är där.
Den medfödda käinslan av svenskhet kan ju åindå
inte förloras oeh denna käns1a är ju i sista
hand det egentliga och mest värdeful-Ia nationa-
l-ite tsrnärke t.

Elsa har en stark känslaför havetoch ofta har hont

ibland nästan överdådigt frarihål1it in böje1se. Jo-
sef meddelar nu:

Ir^- ^^* r.,,earDvu vu antogli somras ute lfi tackel och tågll
och fick under en månads tid pröva på ett friskt
och uppiggande sjömans1iv. - Var likväl dönd att
stanna vid ambulansen och hade i sjukhytten till-
fäI1-e att se landtama gastar ha tvivelaktigt
nöje när vinden i klutarna griper tag och böI-
jorna fräsa kring bogen.

Kon i går hem från en kort konsertturnd tilt
n8 orq crrÄ cysp gl4a s täd er, Undaar vad de f rån
väggalna dystert blickande kyrkofäderna tänkte
då deras alLvarstringa tempelvalv braktes til-1
resonans av studentsångers glada toner.

Josef är nyfiken att få veta Efsas planer som finsk
undersåte. Han meddelar att han 1äser histolosi oeh

fortfarande vistas i lund utom över hel-serna

1 908.01 "02
Josef har fått några vackra verser til1 nyår:

- Det var som en ljuv fIäkt, ett vahkert eko
från de stunder då minnets och hoppets gudin-
nor vårda oförgängliga skatter för unga bröst"
Betraktar just en vi-nterbild från Mätnsälä (Z)
oeh tänker: Vad denrvackra finskantr nu måste
njuta av vinterlivet bland vita skimrande skogs-
backar och barudofta-nde sniityngda granarr då
ff srnidig skida skön över slätten s1j-nterrr.
Ja, vad vlnterliv bet:'äffar måste jag ju något
probera försakandets svåra konst, men is ha vi
ju och snö hoppas jag vi få och på våra berg och
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1är nan sig så snåningom se med försonl-iga ögon

Tänkte i ju1 göra underverk av flit, men ttvad
nyttar det vä1 att taga sin bog ...rr - Sviter
av min kroniska vandringslust ha åter blossat
upp oeh hej, vad det är uppfriskand.e att för
ful-Ia segel länsa undan på Sundets blanka i-
sar.
ViLl- nu inte trötta dig ned några poetiskt-pa-
tetiskt-politiska skildringar men säjnder i stäI-
1et hjärtliga hälsningar.

1 908. 04.1 4

Josef tackar för den angenäma namnsdagsöverraskningen

- Skul-l-e inte kunna analysera minakäns1or efter
genomläsningen av de vackra, melankoliska rader-
rräo Kanske var det rrvemod i rött. Men ett vet

jag: att jag dör av längtan om jag ej snart
får återse min vän från rrgyllene morgonlandrr.
Och, inte sant, vi ses til-I son.lmaren. Hit till
Sverige är du alltid välkonr-men, men vi1l dur sö-
ker jag upp dig 1 Finland. - Härligt, harligt
blir det då . o..

Jag är blott en av de andra
men styr efter stjärnan på havet
nin väg mot välsignad hamn
Du starka och goda stjärna
i nödens oeh stormens nätter
min end.a bön är di-tt namn.

Hoppas snart få veta vad du tänker om salien såsom
sådan. Obs. Tydligt!

1 908. Q6.2'
Nu har Josef varit hos Elsa i Finland

rtr' ! a-r'Mig jams den tiva juden
roig jarns den kom i sår...rr

Då det ännu var en verkliighet
Josef är tiilbaka irlen på den plats rrman behagat kalla
li-mhamnrr men är:

T)^
- rå morgonsolen med hälsningar från öster tittar
in genom nitt sovrumsfönster fullkonligt över-
tygad om att ännu vara kvar i ditt käya Dalsbruk.
ty det var oförgätliga dagar i Finland.

Han är glad över att rrmed vördnad ha fått stå inför
era grånade minnentro Vistelsen på Ålo-slottet var
ttgripandett (oh, du gudomliga Åbo) Hetsingfors har
imponerat på honom

- m€rrrElsarjag ljubtar då jag tänker på dig och
de härIiga dagarna vid din sidai
Stundom tyckes det nig för stort för att vara
sant och det hel-a omger sig så gärna med en skir
s1öja av fantasi och drömmarr som jag älskar att
drörnma om och orn igen.
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Resan hem har gått bra. Har haft ressällskap med en

svensk student på väg från Petersburg och de har
haft en greklsk prinsessa och ett par prinsar ombord.

-ttÄgirs d.öttrartt visad.e sig varapå eharmant hu-
mör, Era 1jusa, svala sommarnätter äro förtrol-
]ande, och den natten sovo vi föga.

Pappa Oscar och han kamperar för närvarande €nsaruna i-

f,imhamr Resten av familjen är i- Holsbybrunn i önåIand

De har firat midsonmar til-lsarutrans med slåiktinsar i
bokskogen:

- Var du någon gång i Torup? -Vojrvoj, åindå, om
du varit med.

Han arbetar rrmed 18 h,nops fartrr och hoppas att de ska

ses 1ängre fram i sommar.

- Kom ihåg, att du behöver vila

1 908.08.01
Josef har fått praktiktjänst på Holsbybrrrnn som assi-
stent hos brunnsläkaren, en nybliven med.kand.. let

är söndag. Friden vilar över nejden och även han har
vilodag. I\Iorgonen är den enda stund på dagen han slip-
per tä:rka på nedmänniskors krdmpor.

- Men på rnorgonen är jag min egen. Då sjunger
jag i berg och backar i kapp,,med fåglarna och
nästan alltid kärleksvisor. "ä tär jag i skogens
tysta pelarsal ostörd tänka ut och drömma vakna
dröinrnar i vilkahuvudgestalten alltid antar forsr
av en sjönansflicka, den mest älskliga i världent
och ur frr-rusus och furudunkel välla toner och me-
lodier allde1es som en resonans från mitt eeet
hjärtas Iängtan.

Jag vi1le jag flnge de läpparna se
som viska och le
i drönmen siit fagra 1öje
och skåda glad i ditt ögas ,3jup
som drörnmarnas tydning röje.
Jag vill-e det vågmjuka svallet sneka
avlockar son leka
på den skönaste pannas skir
jar djupt i de härliga ögnnen se
och kyssa den leend.e munneno

Ilen mitt under., de..na Iängtan blir jag likväl lyck-
fig, överlycklrg i nin kärlek til1 dig och över
att känna rnig älskad tilIbaka. - Du har rättl Det
är gudomligt att leva. Det är som om tivet fått
skönare oeh rikare innehålI. - Det känns om om jag
skull-e vilja sluta hela världen i rnin fann och med
glad förtröstan ser jag mot den ljusa och lyckliga
tid, då vi tillsmnans ännu en gå"ng skola ftgå upp-
för gångenrr för att sedan ständigt fuIIt och helt
och innerligt få tilIhöra varandra.
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Här avbryts han av sin vän doktorn sorr vi11 spela ten-
nis och så är dagen förstörd.
När han fortsätter sitt brev är det redan tidsdag och

han ber om ursäkt. Han t:rivs ganska vä1, säger han,

Någonting scm frapperade honon vid ankomsten var tFolks

strängt pietistiska prägef. Detta tycks vara tten mo-

desakrr j- denna de1 av Småland. Man börjar och sfutar
dagen med en bönestund. AlIa vär1ds1iga nöjen är för-
b judna rrpå denna fridens platsrf . De enda lrexcessernarr

har varit två konserter ti11 förmån för fatti-ga brunns-
besökare. - Han har sjungit duett med en skånsk kyrko-

r herde som har en utomordentligt vaeker baryton. o;alv

har han sjungit Säterjdntans söndag till pianoackorn-
panjemang. Det har varj-t basar och Lran har köpt en

/ ttliten vacker brevportfölj ned handmålade vildrosorrr
som han kommer att skicka titl Finland endera d-agen.

- På tal om finlandsresan säger han a"ut han inte känt
sig störd av att Elsas ä1dre syster lydia var meil

dem under hans besök.

- Hennes diskreta och sympatiska väsen så 1ångt
ifrån grumlar de lyeksalighetsmättade minnena
från rrAura-stadenrf att jag är glad att hon fick
d.eIa dern.

Så kormer en liten reflexion om den äldre generatio-
nens religiösa enga€lemang

- Roligt höra att du är kritisk mot rrandevärl-
denrt. 0m clu vari-t härrnog skulle vi två med( förenade krafter reducera de bleka skuggornas
intresse för det levande livet till obeiydlig-
heter.

Elsa har undrat över att kron är så kall omrsin ena hand

\ ' Josef lugnar henne 1

- tr'ör den mystiska kal1a handens sku]l får du
ej vara oroligo liknande nervaffektioner äro
ofantligt vanliga oeh den bör endast utgöra ett
observandum att ej överanstränga dig.

1 908. OB .28.
Josef infedez' sitt brev med ett citat ur Gustaf tr'rö-

dings s El hög visa" Citatet slutar
- och hennes anletess glädje är

är såsom so1 över sjöar
de dejliga sjöar i dalarne.

Han har fått ett brev och skyndar med det ut i skogen

men hejdar sig vid rrBetty Högrre en plats som han ser
rrsom oin och minrr för det faI1 hon komrner til1 Hols-
bY'
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8äsongen är sl-ut. De sista badgästerna har rest och

sjä1v ska han och hans kollega resa i morgon. Han har

fäst sig vid platsen, kommer att sa-rna-.rrde otaliga
snåländska ostkakornas ljuva mödae alla kräftkalas
och gamla kära tanters kafferep som alltid skulle
avslu'{,as med läsning av doktorn och sång av kandidaa

ten.
Han har lcunnat hjä1pa en fattig torpare som fått barn-

f örl-amning och hade stor faatil j:

- Det var intressant att först upptäcka rörefse-
möjligheter och sedermera föIja hur muskulaturen
utvecklade sig dag för dag, ti11s han slutligen
kunde börja gå på nytt och använda sina händer.

Han minns al-la nattliga j-bland milslånga sjukresor
efter häst:

- Det 1åg ett trolskt behag över dessa färder
i månljusa, stjärnklara nätter med täta stjärn-
skott son blixtsnabbt förde tankar oeh väl-
gångsönsknlngar mot öster.

Elsa har tydli-gen avslutat sitt sj.*a brev i mollton
Josef har uppfat';at det och skriver:

- Varför i all världen behaga'ie min lilla rrVifderl

denna gång dö1ja sig under en pessimistisk pseu-
dorqrm.En så god, så rar, så gladr så fin flicka
som du behöver inte tänka på någotrrstort mörkt
-B-^*rr Äot där människors söner och döitrar upp-rrqtjv e

sluka månde.

Ean hälsar till al1a, särskilt hennes malnmar medan

trmånen strör sitt silver, kärleksful-1t",'

1 908. 09.3O.

Josef har inte fått något svar på sitt förra brev.

Han har försökt |tdränka sin orort i arbete oeh ligger
fortfarande tthårt itt, men genom aIla de spörsmå1 som

rrvirvla omkring honomtt tränger sig ändå ständigt en

tttärande känsla av orort för orsaken tiIl detta allt-
för långa rrsilentiumrr.

- It{en hördu, li1la o1sa, om tJrslnaden endast skul-
le betyda ett straff för sommarenstrsyndn vilket
jag fösöker hoppas, så rnåste du efterskänka res-
ten, ty du kan inte tro, hur jag längtar efter
om så blot! ett ord av Cig.

Han har träffat en ganrmal skolkamrat oeh suttit med

honon över ett glasilte med citronrr, men den forne

skiimtaren var si-g inte ]ik. Han berättade att han led

av en framskriden diabetes och kunde vänta slutet när

som he1st. Men han var lnte modlös åi::då. Josef för-
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undrar sig över hur han tal-ade och undrar vad rr]äro-

fädernarrskulle haft att säga om hans religiösa syn

- Här flödade från en trdödsdöndtf fram en var,rn
och ljus tro på liv och evighet, oberörd av aIlt
vad doguer och kyrkliga bekännelser heter. - Vad

skulle jag göra fnnerst i mitt hjärta höl1
jag ju med honom, men borde jag e j srika återföra
honom till den a]lena saliggörande kyrkan? -
Jag Iät honom håtlas och grumlade ej alls hans
ljusa tro. - Gjorde jag rätt?
9. ,1^Äh, d1sa, vore du bl-ott här!

1 go8,1 0"01 o

Kuvertet är bevarat, men det är tomt. Det är efter-
sänt från Dal-sbruk til1 Helsingfors, där Elsa tyd-
1i3en gästar faniljen Göös. På baksidan av kuvertet
står med en frdmmande (eftersändarens) handstil:

- Varför ej en rad.? - Har David rest hem??
Har du fått al-la breven ??? - Är du frisk ????

lul1an"

1 go8.1 0.06

- Älskaaet
Hur lycklig vär1den kan vara så 1änge det finns
kvinnor sådana som du.

Josef har alltid beundrat den sidan av tillvaron som

lfhåflernäzrqrrlig6eten sa:manrr liksom genom rrett nätverk
av fina kontraktibla trådarrr och son i ondarsvåra tider
drar människorna ti-l1 varand-ra j- rrömsesidigt biståndrl
även cm det för ena ell-er andra parten skulle innebära
uppoffringe rrDet äril, säger han, Itsom om människovär-
det hos den enskilde indivj-den(stod i direkt propor-
tion tiI1 förnågan att rfkasta ett ljust skimmer även

ti]I lidandets mörka världs att leva även för andra.rt

Han är stolt över att Elsa trots a1lt har rest till
H-fors där hon tydligen har varit sjuksköterska åt
en ä1dre dam i bekantskapskretsen men råder henne att
så fort som möjligt söka få rrsin skyddsling i andra

händerlr.

- Betåink att läkarens råd har lika stor bety-
delse för dig som för andra, oeh då du blev ti11-
rådd absolut vila i höste bör du också unna dig
densammao

Han menar att en sverigeresa rrobeti-ngat kunde vara
1åimpLigastrt. - Han fö1jer med spänt intresse kolerans
framfart och undrar om de hygieniska åtgärderna i H-

fol's.
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I lund har de haft den sddvanllga Tegndrfesten med

häIsningsgil1e för årets rlykomna. Han berättar hur
det:

, lijöngs, talades och dracks - myeket - oeh för
a1lt nöjl-rgt i universr:m,oeh vdn och fiende, profes-
sor och överliggare blandades här I ett enda genyt-
ligt vlrrvarr.

Han har hört en intressant föreläsning om trde äldsta
människorna och deras närmaste föregångaretr men ur-
säiktar sig för ämnet som han förmodar inte intresse-
rar henne det ringaste. (Josef har stälIt sig på dar-
winisternas sida i livsåskådningsdebatten kringska-
pelseberättelsen och är kanske inte riktigt såiker på

var Elsa står, )

Det spelas teater i staden den kvällen men han går
inte dit, då han genom hennes brev fick rrett kärt
tillfälIe att vakarr med henne en stund. - ttAckr den

som fått det i verkligheten!rt

1 go8.1 1 .1 4.
Josef har fått en present av E1sa. Den pryder nu hans

kammare inom glas oeh ra:a rrför att med honom rdlc:a
dagarnatr tills Elsa själv kommer"

- Det är som förde det något av dig sjäIv ned- sig,
något som min låingtande sjä1 girigt söker ti1l-
ägna sig. Åh, detta ljuvliga och avundsvärdat
Hur ofta har inte nin käras bl-ickar vi1at på dig?
Hur har dtl ittt" smekts av hennes flitiga "äa 

franc
der och delat nången förtrolig stund med henne.
Orn du är radioaktiv så giv något av allt detta
åt hennes vansinnigt förälskade Josef.

Han minns deras korta stunder tillsammans. Till forna
tider återgår hans tanke ... Men heter det inte i visan,
säger han: rfÖnsk ikke tilbage oen tid son for hen ...
önsk kun at de rödeste roser igen nå blomstre naeste
skjersonmer - och se där, vad jag väntar av framtiden
och, söta du, då skola vi verkl-igen ta igen vad vi
nåstförsaka---'
Han har 'pgrligen skickat henne Rydbergs Vapensmeden

i födelsedagspresent, men den har tydligen blivit
försenad,

- Han gIönd.e väI kvar sig vid masugnarna i
Dalsbrlk, kantänka
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De har haft besök av den finska sångerskan Aino Äektd

son lagt hela Skandinavien för sina fötter rroch hon

har he11er inte skonat lundastud.entgrna.

Elsa har fört en resa ti1I Karlebad på ta1 och Josef

uppnuntrar henne att göra den trom hon aldrig så lite
anser krafterna räeka tillrf hur roligt det dn vore

att få henne över til1 Sverige i vinter.
Josef berättar att praktiken i Holsby på so*maren har
klarat hans kompetens för en kurs som han anmä1t sig
till. Han är vid gott nod

- Du vet nog hur utomordentligt bra det går att
arbeta, när man har riktigt bråtton

1 908.12.22.
Josef har kåint si-g |tsom en sjöman l redlös skuta på

stormande harrrr men nu kiinns det åter tryggt att veta
var Elsa befi-nner sig. Han har j-nte vetat vart ban

skul1e 1åta tankarna fara, ti1I Karlsbadr Nizza, H-fors,
Dalsbruk e1ler Jakobstad för att finna sin- kära och

blev därför glad att finna herr:re ilhenmarf där hon nu

hjälper sin pappa med rrmissi-onerinsenlr.

Josef har varit på Wesley-fest i linhamn oeh hört en.

sång som han inte hört sedan El-sa en gång i tiden fram-
förde den.

- Den blev i ett nu riktigt vaeker, med ett eko
av det framfarna och några ögonbllcks återgång
till svunna barnadagar. - Orden, du får förlåtat
den hörde jag ej pår men melodinl den gnolar iag
ännu.

Han undrar om frhennes tantrf i H-fors är återstäIld.
Säg"" att han länge hyste förhoppningen att Elsa i
vinter skulIe gästa vänner och bekanta i Sverige så

att även han rrfick en sIäng med slevenrr, men han off-
rade förhoppningen på Karlsbader-resans altare.

- Även far oeh mor vilI ingenti-ng hellre åin se
dig här.

Han tänker vara kvar i lund t111 julafton för att j.nte

komma i konfli-kt ned julstök och dylo selr han hatar
rrmpn vars frukter jag älskarfr. - Han ber om sin vörd-
nad till hennes föräldrar och säger att han i dag ska

skriva til_1 Elsas pappac
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1 909.01 o1 B.

Josef har i dagarna klarat tentamen i sitt rrstörsta
ämnetr oeh befinner sig därför i samma ti-llstånd som
rrdå man viintar på vind före nästa seglatsll Han sitter
i den sena kvä]]en och skriver ett Iånet brev ti}I sin
Elsa:

- Du Käraste! - När jag sätter rnig att skriva till
dig är det som on något obeskrivligt angenämt
såinkte sig över nig. Tanken tar vingar och kretsar
gIönsk av aIlt annatl kring dig och endast dig.
Den ena ljuva drönbilden avlöser den andra i rask
föIjd och när jag så av någon anledning ett tu( ' ;ä iff::,":-i'iH;'iä;3i"å"i"å"'i-ffi $:il#11:-
den timmer oeh medvetandet om att vara en mycket
då1ig brevskrivare, framför mi-g.

( On du visste hur lycklig jag är över att just vi
\ två i världsvimlets oändliga blandning av olika

ffiHil",:yllLil:ä"":;äl'13; åll"i?*,ffi iii"
goda genius, den vars kärlek och förståelse är
för nig dyrbarare åi:: allt annat oöh detta så nycket
;ner som du ju vet att mina tankar i mångt oeh
mycket älska att leva ett vildnarksliv son föga
harmonierar med mina närmastes lagbundna uppfatt-
ningar.

Josef är ledsen att han inte alJnskan jä^nföras med den

den idealnänniska,, som Elsa har llkonstruerat upprr hur
mycket han åin beundrar en sådan gestalt.

- Men, kära du, min väg är ej 1ängre tung att gå,
jag går den ej ensarn, vi gå två

t Jag fruktar ej 1åingre för baeken oeh brantene
där lysa blommor vid landsvägskanten
och kommen til-l krönet, en stund. jag rastar
i svalkan av skuggan, som skogen kastar

f ,r n Min börda iag Iåter-från-axeln gli-da
och sätter mig ned vid min käras sida
I träden går vinden med morgonens sus
och por'lande l juder en skogsbäcks brusr
Framför oss J-igger i- soldis landet
och 1ångt 1 fjäman vi sk;rmtar iblarid det,,
en strimma av rök bak björkarnas toppar
som vaja för vinden ned nysprungna knoppar.
Där slgnntar en gård, en rödstruken stuga
och runtom stå björkar som bocka och buga
Ack, skönt blir att komna från vägen som dammar
til1 sti11a lugnet i egen kannmarr

Elsa har tydllgen berättat för honom om något frmystiskt

dunkelttr som hon har erfarit och varit orolig för"
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-Apropos dessa llförsvunna ved.ersakarelt de s,korffinska trollenrr gör du alldeles rätt i att
känna dig lugn och fu1It obesvärad

Han ger en vetenskaplig förklaring til1 synvillor
son uppstå rrdärigenom att man ej tiIlräckligt noga

undersöker en sakrr och rrkonstruerar upn ett förenål
efter eget godtyckerl

- För vår subjektiva gppfattning är det alldeles
likgiltigt på vi-Iket sätt de olika sinnescentra
i hjärnan på*erkas.

Så föIjer en he1 liten föreläsning i äi:met:

- Som bekant är man ju numera fullt på det klara
ned att vissa spontana processer t.ex. blod-
tryckets förändring i hjärnanoeh.inverkan på
syncentn:m kan frankalla bilder ful1t ut lika
tydliga som trots några, föruedlade av ljusvå-
gor genon näthinnaoch' sf,nn€ryo

Föreläsaren blir alltmer pedagogisk:

-Men att dessa förhållanden spelat en stor ooh
farlig ro11 i alla tiders spökhistorier, i syn-
nerhet om de underblåsts av en livlig fantasil
är ju lika klart som att man inför desa:nma av
mera hårresande natur måste anvdnda den mest
kalla och 3-ugna kritj-k.

Josef märker så att han blivit nog så anrbitiös i sin
utläggning av rrd"e finska trollenrr för han avslutar
hastigt ämnet:

- Ja, allt dettaoclnmycket mera angående för-
klarlngen av detta trd.unkelt mystiskarr vet du
helt såikert föruto Men saken var för intres-
sant och handsken var kastad.

Josef har börjat med nystavning rnen säger att garnnal-

stavningen inte ftplågarrt honom, tvärtom. Därf ör att
Elsa fortfarande använder den har den bl_ivi-t rrså

nycket kärareff . - I lund har nan bl-ivit så radikalt
praktisk att man stavar rt;ärnafr och rrjärtarr I st,f .
med. rrhj ll .
Han har skickat El-sa Selna lagerlöfs En saga om en

saga och säger sig beundra författarj_nnan som får en
ftverkllgen att tro på det goda 1 livetli' -och finner den

vara ett motgift mot den hä:rsynslöst reallstiska, och

tröst1ösa rfd^ekadenslitteratur, varpå vår tid är så rik,fl
Klockan har blifvit nycket och

- Jag som skrivit så litet av a1lt det vackra,
fina, stormand.e, ljublande, längtande jag vil1e
skriva"
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Han tackar för fotografi och för Elsas rrså kära brevtt.

- Vilket här1igt solsken ni måste ha haft i Ja-
kobstad (aar ntsa sedan oktober föregående år
vistats hos sin far och norf.

1 gog. 03.o5

Vid. nidnatt skriver Josef detta brev, vilket hanl
när det är fullbordat, finner osammanhängande och

tillkonrmet alltför sent på nattenr
Då han nyligen telegraferade ti1l Elsa,önskade han att
han kunnat fö1ja med den elektriska strömmen för att
tfom några seknunder vara vid noin älskades boningrr

- Hur sku11e jag då inte tryckt dig til1 nitt
bröst oeh talat om hur oändligt nycket jag ä1s-
kar dig. Aek, att i din famn få gråta ut ett
anfiiktat hjärtas sorg och känna a}1-t slagg i
nain sjäI smälta bort av den ljuva värmen från
dina kära, kära ögon. - Men jag är dönd att
ännu låi:rgta - 1ängta - längtans drömmar äro
ljuva och likväl - huru smärtsåmmar Men ringa
blir smärtanr jat salig i skimret av morgonrod-
nan från vår kärl-eks förlovade land.

Han önskar att Jakobstad inte vore så Iångt avlägset.
Han har varj-t på studentafton ned kaf6liv och före-
d.rag. Prof" Qvennerstedt har föreIäst on Karl XII

- och fått bss att för en stund glön:na det niss-
troende hjältekonungen fått hos vår nyktert
tänkande tj-ds nänniskor, och fj.ck en att ned
glädje igenkänna gosseårens KarlXII. - Nåtr gub-
ben nyss börjat slog det mig: Men kung Karl är
ju Elsas kung par prdference och så kom det sig
att jag under föredraget förde en tvåfaldig till-
våror Utorn det konkreta hade jag nåinligen dig-
än här vid min sida, än lustvandrade jag ned dig
t ÅUo museum och beundrade framför a1lt Är:nfel-dts
s1äde, du minns den där gaml-a från Kaf- XII:s krig,

än Iäppjade jag te på ftsampolinen(f )rr och andades lyck-
salighet under er här1iga natthimmel-. Men det var
ju blott en d.röm. Hur gärna slc"rlle jag ej vilja
tvinga den til1 verklighet,

1 909.A3 "29
Elsa har seint Jasef lyekönskningar och ett foto. Han

sitter.oeh betra*ktar detta när han skrlver.sitt svar
til1 henne

Äl.skadet Tusen tack min äIsk1ing, att du själv koro
och gjorde vad inga l-yekönskningar kunde, värmde
och gladde in i själen, Ty längeaen är det någon
d.ag var så glad som den då du kom. Och likväL är
denna ätskllga gestalt oeh d611s vackra och sjä1_
fulla anletel sorr jag har framför mig oeh aldrlgblir trött att beundra, blott en fattig och otilt-
räckllg bild ar min l)lsao
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Kanske gä1l-de lyckönskningarna hans studier. Han är
färdig ned sitt viktigaste åjmne och nu har han börjat
bakteriologi- och obduktlonstjänstgöring. Han berättar
om det dagliga arbetet, orn rtvåra små ovänner bakte-
rierna, förstörelsearbete och kultur, on obotl-iga sjuk-
domar. I\{en han skonar henne från mera ingående redo-
görelser och beråttar i stället om festen ti1l fädrens
minnel solr nan haft i lund. Det var en lysande tiI1-
ställningmmedrrkapprustning i toalettväg för damernas

delrr och vaekra obligatoriska ta1 för rrfosterlandet,

minnet och löftetrr, för minnet av bortgångna akademici

och kanrater, sång av kören och musik. Gripand.e var fram.

förandet av Chopins sorgemarsch.

- Vad det ligger myeket veraod, kval- oeh förkrossan-
de sorg i de tonerna

J)Sortsett från detta var det god stäinnr-ng på festen. et
var mycket fästmör, systrar och tfförkIädentt. o;ä1r,

tänkte han på hur lycklig han sku11e ha varit om Elsa

varit med. ?å balen dagen därefter var han inte raeo, men

har h i ä] nte ti I I med serenad erna

- I en enkelkvartett av lyckLiga sångarbröder
Ack, att tonerna då i stilla stjärnenat-b hade bu-
rits til1 ditt hjärta, ty så långt tenorstånman
sätter färg på visorna var det för dlg det Iät:
- I{är vintern frsm tiIl din fönste::kaf:m som en
vitklädd giljare träder, dröm en drSm som kan
hå}la dig varn därino;l väggarnas bräder. Dröm om
lekande sosnarsus, då st,ormen känpar och larnar,
drön att i björkarnas gi'öna hus du l- e r i
nina armar. (I fartfedts text står: du somnar i
mina armar, men Josef väljer al1tså ett annat ord
i sitt Urev, )

Josef har varit henma och stått fadder vid systerdot-
tern Elsas dop, ttEn sex veckor gannal varelse som bör-
jat le d.e oskuldsfullaste 1öjen i vär1denrr. Eet var
*:rÄ'r i fÄh öh ,,^nmärksamhet mot dem att hon fiek heta Elsa,

Snön har snä1t boet och i går då det var söndagrrrlog

en liten tusensköna på linharnnsfältet ett förtjusand.e:
Våren är kommen. - Snart är tiden inne då de få mötas.

1 909. O5 .05 .
Majfirandet är i full gång i lund.

- Jag undrar om man kan se en mera liv-full tavla
än en solljus företa naj här I lund. Det är som
orn på den d-agen a1lt nörkt, vinterligt oeh kyligt
hade försvurrnit - - - Man rnåste b1l glad bland
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a1la dessa glada männi-skor som från när och fjär-
ran samlas hit, att under lundagårds nästan på en
natt utsprungna gröna valv hälsa den efterläng-
tade våren.

Josef bryter med detta brev sin vana att alternera
sina brev med El-sas. (Har hon då atldeles gIönt bort
sin Josef?)

- Det är helt enkel-t för att jag ej kan existera
utan att stå i kommunikation med dig.

Han tal-ar om sornmårerro lundakören har varit inbjuden
till Helsingfors och sällskapet Muntra musikanter på

eti par veckors sångarturnd, men kolerafaran har om-

intetgjort detta. Josef har erbjudit sig att delta i
en sångarfärd till Värmland med en uppsalakör, som vill
ha samarbete med lundatenor€rr Han har provsjungit och

blivit godkänd och nu vill han att Elsa ska avgöra, om

han ska acceptera erbjudandet innan han d.efinitivt
beståimner sig, Han har länge önskat att de ska förlova
sig officiellt, tr€xr til1 m'iJsoruirar och då skulle sång-

arfärden passa ganska bra, eftersom den pågår från först:
juni och sl-utar den tjuguandra. - Alternativet är att
han forcerar studierna och bl-ir färdig i september i
stäIlet för november som planerat. Han vil-I att El-sa

ska fä11 a utslaget.

1 909 ,O5 01 4.
Ur brevet faller ett par nyutslagna boklöv och en blom-
ma från sarxma träd, ett prov på hur långt grönskan her
hunnit i- hans vårfagra gkåne. Josef har ändrat sina
somnarplaner och givit sångarfärden på båten. Anled-

nin3en är ett erbjudande från Holsbybrunn att shöta

sjukgymnastiken där under sommaren, och han räknar mgd

att El sa ska korn-ua på ett l',,ngre besöko

- Inte kan jag se någon oegentlighet i att en far-
maceut efter arbetsåret vilar ut vid en badort

Han lockar med att Ramnåsa' där syster Rut är bosatt,
ej bör vara al-l-tför 1ångt avlägset och att cykelturer
i den riktningen kan b1i båd"e angenäma och, varför inte,
äventyrliga. Han lockar med den härligaste natur rrmen

även om ej så voree skuIle vi två ändå trivas därrr.
I'rån lund rapporterar han att prästerskapet samlats
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för att disllutera ttdjärrulsdogmenrf och överraskand.e

nog resulterade mötet i attnörkrets furste upphört

att fungera rrsom persortrr trots biskop Billings pro-
testerrrtinom den tongivande delen av den lutherska
kyrkanll Ett steg i rätt riktning; tycker Josef.

- VäI är det sant att Hans Mörka r',minens b1.a.
även uträttat det goda att skrämma mången in på
rätare vägare men nog är det på ti-den att nänni-
skor lära sig vandra dessa vägar utan självbedrä-
geri som hjäIpnede1.

Josef är inte säker på att Elsa kornmer att acceptera

hans förslag att mötas i Holsbybrunn och han erbjuder
sig att komma tiI1 henne ännu en gång on hon skull-e

fi-nna det ornöjligt att själv komma til1 honom.

1 909.06.01.
Elsa har neddelat att hon och hennes mor konmer över

tiIl $verige och Ramnåsa. Josef har studerat kartan
och funnit att man kan hitta förbind,elser per cykel

och järnväg. Han konrner så ofta som nöj1igt att trcscil-

lerar mel]an de båda polerna men hoppas även pårräran

och nöjet av deras besökrr.

- Och då stannar ni ju Iänge, länge, inte sant!
De konner att bl-i tre blivande låikarfruar d-är. Han har

vinkat av sångarfärdskören. ledarenr fader Bergr kunde

inte förstå hur Josef kunde vara så g1ad, då han inte
sln;"lle med.

- Såta" ej henllgheten nen kåinner jag ftfaderntt rätt
anar han saltrmanhanget,

1 909. 06.2'l .
Ett nuntcrt brev från Hollsbybrunn til1 Ramnåsar där

Josef tre dagar tidigare har häIsat på' Han Iängtar fr"ån

stin:.net och folk1ivet Itsom förblelcnar för längtan tilI
Balders hagerr- - rr0m jag kunder nog f1öge jag att
vandra ned d.ig på de festklädda gångarna under aplarnarr.

llu önskar han end.ast att Elsa snart vore hos honom

Sostad åt henne har han ord.nat på ire"rgården, där dot-
tern och en vdni-nna blir henles sällskap. Där finns
ett piano och noter i stort urval och rrpatron är en

gammal- musikentusiastrr. Han råEade j- extas ,lå han

hörde att Elsa var musikalisk, och Josef rnåste lova
att ofta koma ditut. -rrOeh det ska gubben nog få er-
taral
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- $u min älskling hoppas jag senasti slutet på
veckan få nöta dig i Vetlanda. Sen ska l-ivet 1e-
vasl - En natsning och en ( ) f"an din Josef.

1 909,09.07.
Ett brev från Holsbybrunn till Dalsbruk, skrivet 1ördag
morgon k1o 0330. Genom sitt öppna fönster hör Josef
fågelkvitter och drillar i den svala morgonluften,
rfvackra som näktergalens, eller är det mina egna tankar
som hål1a mig vaken?rr

Hans tankarräd.rar mot den upngåend.e solens l-and till
Dalsbruks apotek där han ser sin kära vila i en friC-
full norgonshenler.

-Sen du for har jag försökt dränka saknaden i ett
in'censivt uteliv Sorde kanske relatera våra
utfärder men kan ej. Igenom a1lt går en underton
av vemodr då jag ej fick dela nöjet med dig.

Han tackar för rrsockerbitenrr. Bleknade en smula då han

brutit omslaget men fick hjälp av sin mode:'liga vän,

fröken Pleije1, som har omfattande kunskaper i presen-
ters hemligheter. Han har 1ä*frI Havsbandetrf men j-

stälIet för |tupofriskande saltvattenstänk och trotsi-g
riit på böljornas rygsar j- en fullriggad. sandharnnsbåtrl

fann han rrdravel, bara dravelrr. - Man har haft basar
som vanlist på sofiimaren. Inkomsten, 400 kr, utdelades
bl-and fattiga bruruesgäster. i,ian har även sjungit ihop
en de1 pengar. Även Josef har med.verkat.

- Doktorns fästrnö accompanjerade utnärkt, nen jag
önskade det varit du. Då hade det varit härliet att
få sjunga.

Srunnspredikanten har måst avskedas och är djupt de-
primerad. Storstre jken har väckt uppståndelseypå 5;n-rnd

av d.e oroliga tiderna reser folk hen. Man är rädd för
j ärnvägqstre jk.

- Gubben Eklu-nd har farit hem för att försvara
sin egendom med såbel och gevär men hä1sar till
den vackra fästmön.

Josef har varit med och bildat ett borgargarde mot

eventuella oroligheter och folk har utsposterats i de

villor där endast damer bor. Han har bytt sitt 1illa
ri.m mot ett större oc$ kan inte låta bli att tänka på

hur utmärkt de skuIle trivas, om Elsa var där.
Far och mor har gjort ett blixtbesök över en söndag
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1 909.09.04.
Josef är nu åter i Malmöe solrl tydlj-gen är det oroliga
hörnet i storstrejkens Sveri-ge, I Holsbybrunn kändes

d.et som om den försiggick i ett annat land. Här är
spänningen olidlig. ?å en natilig färd meflan Lialnö

och lund har han oupr'hörligt sku;sats av beridna
skydd spatruller.

- LIen man fra;peras snart av det lugn och den be-
härslcning son råder trots att förbittringen verk-
ligen är stor und.er det för arbetaren snart full-
konligt förlorade spe1, son krävt hans förtjänst
under fl-era veckor och korrimit svä1trer,'irren att hår-
Care åtdrågåsr lian får respekt för det allvarrvar-
med arbetarna hålIer ut i sin 1önlösa strld, men
måste harmas på den ledning, son alltför seger-
viss sjäIvsvåldigt kastade dem i eländ.et.
De mest uthungrade börjar återgå och det känns
stundom som lugnet före stormen.

tr'ör andra med.borjare 
'gä11er 

ord.ern nal-Ia man vid pr:m-

parnalr. SjäIv har Josef stannat hemma från lund och

hjäIper sln far morgon och kvä1I som ryktare och häst-
skötarerrren utomordentlig orrvåixl-ing i dagens arbete för
övrigtrt. Hans studieprograrn ornfattar endast inläsning.

I l,irnhann har han havet inpå sis och detta är hans enda

tJlIIl IJA U

- då den kvalniga l-hamnsluften mättad son den är
av idöI väInening och förböner, blir för kvav. Det
är som om kam.pen ned sjöarna och de fr'lska vrnd.ar-
na därute b1åst bort all darmighet oeh småaktighet
och gåve en kraft att med mera förståelse och sakt-
mod möta omvändelseförsöken från mina rrfrälstarr
vänner, som äro oblyga nog att anse min lycka av-
hängig av just deras speciella trosuppfattning.

Josef vi1I inte säga dem hur mycket de tar fel, ty det
Skulle inte göra någon nytta. De har stirrat sig blinda
i sin tro och lever lyckligast med att ha den i frokvald

besittningrr. Han har emellertid kommlt så 1ångt att
man j-nte angriper honon |tför nöjes skullrr utan han be-
traktas om ffen ohjä1p1ig som det är syno omrr, Han frå-
gar inte efter de andras åsikt, blott Elsa först4r
honom.

Josef har fått ett brev från Elsa som ängslar honom

Hade han haft en aning om vad. som försiggick i- de fins-
ka slcären, hade hon bestiint inte våintat honom förgäves.
Han måste ofta 1äsa hennes brev:

- Det är som on jag trots aIlt iindå vore med där.
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tyren, lusti5heterna, farorna.
BIev förtjus',, j- den lilla söta
båten och häl snirrgarna.

on al-lt, om även-

'nll'P?1 s,lm rron pgfl

Josef leve:' sig ln i situationen son on han vore crär.

- Vi följdes åt på en tur över mö::}:a, viia vatten.
]ion s,-ldng den där vackra vemo€lsfu:lla finska fclk-
visan och jag grät av }ångtan, ty

vi-d vå1ors aftonskvalp son t-"il_la söver
ut i nölka natten lrlin,sa di na toner
sneksarrt kall_ande
och trinfutlt ropande -
och din sing är hufCre;lng ncd vc:od ö;el.

Brukar ofta segla ut bfano fisL:arena sedan derrsatirr och solen ;:ått ned. Det li _- er nå;ot trolskt
och stännin;cfullt över dessa tysta färder i blåa
natien blan,1 hund,ratals vakare, son bl_anda sitt
sken ned sijärnornas, utan al,t man kan sä5a var
gränsen Cen emellan gät, och månen
Vore du blo.i nedl

1 909.1 0.01 .
Trosf "å:-orna oeh vännernas rellsiösa i nsiåi-l I ninr: har
blrvit e-'i pr'ob1em för Josef, som han ju- tog upo i sitt
f ij::'a brev. Han har kelrpat med sig s;ä1v under sin vC.n-

tal på llsas brev ocli bör jarle trll slu.t 't ro, att har
iel'(i:1 sitt kärieri stött henne if råri sige at . hon rrdra-

,..ii sro irrrn rättro;enhetens vä1 tillslu,tna borgrr.

- Så en natt, d-rönCe jag ati ja.g i ett stort sä11-
ska.p livli;t up fordra,les at-c, från;å nin livsupp-
far,;ning. I-rå nör;e jei uig tili miir vedersakar€
säga ned en bevekandermild, härlig stihma:rtSäg iflte
sålrt Tack ska du ha för det hrandtagett - Vak-
n:C e orred elbart, :ren intrycl;e t f rin cr rf _ ;:en var så
livli3t, at'r, jag då var övert;.garl om att du verk-
li;cn var hos nig. - Aek, on vi verlcligen haoe
iillfä11e aii nera vara tillsaninans.

Josef önskar att de lrunde finna ett sätt atb göra sitt
rrisoleringslivrr till- ett rtsanliv i lyckafr. lian pekar
på nöjlighetcn ai'r, efter åttakl-assigt läroverk bl-i över-
skö'-er-skee1ev, vilket s.c,;1Ie öppna vä;en för den t,i11
e*.t n'c.r!otr orn-i q i:.l-L.r acn'na*n! uu (-/v;rur.,@!v {Jur-rIu-4I ug uga

- I,.en denna i-llusion tycks på ail_var brista Cå jag
lrör din så hestdmt tala om amerikaregan. Iträr 'iao l:or:t!r!(.r e u(.rra

tiil det stälIet l brevet var det som orl ett gannalt
önt, nästan J-äkt sår åter revs uFpr ja, än ner. Tänkte
tiga ihjäI den plrnen, Fast jag så väl i-nser oet lock-
and.e i en amerikaresa och ingenting hef lre vil_l än din
1ycka, så fruktar jag dock Änerika son en ödeläggarF-
av vår. - l{en kanske tar jag feI. - Urider aIla omstän-
di.,-hetcr miiter^ ier i Känpnhqmtr nm rlrr c*Lr n-"---'l i -+.,j*b r rrrl]vfuraxrrrt v:-r uq D UdJ UrJLörräU
vid di tt be sl-ut "
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Elsa har ticligare i ett brev talat om bal<gruno-en till
spöiihistorier. l'lu har hon åter tagit upp ä-nnet oeh

Josef ger sig meC sior iver in på en psykologisk ut-
1ä3gning,

- Il-är man gör et-c faml-ande försök a*ut förklara en
sak, är det alltid sl,-urpen soi'; av5örr ort man blznd
tu-sentals onöjli;iretcr t:'ä'far på en ;öj1i3het
och ändå lian nan inte vara riktigt säker.

SeCan kon-rrer han in på nå,ot son sannerli5en nåste ha

intresserat Elsa

- ilu iror jag encll-ertid något på s;äl-ens kor;'es-
poniens. - Om man sl'ru.]le våga jeinföra ivå så skil-
da saker som tanken och elektr"icii;eten så ser jag
in=en orinli;het i att vissa av hjä.;'nans unJ.erbart
lnrättade cel-ler sicu-1le vara känsligare för tanke-
och själsintryck - även långväga ifrån - än not-
ta=ninr-s2l^-^rnr-an €^h +håd'l äs te'l e-r.afi f ör elekt-!PArA Usll M Vf4q.| UsfsLr@II

riska strönningar. ligger det inte något lika stor-
artat och underbart i s.yncellernas i hjärnan förnå-
ga att uppfati;a de etervibrationer som förorsakas
srr ni I i nntq'l q mi -i arr'l ärqnz f i rrst i ärrrnr cnn -l irr cqv LIaJVIIUclv vruE)rrr@ r+^r uJurrrv4 EUU !JuDa

Ir,en syneeller uppfatta ej ljud, hörselcel-1er ej
1jus, varCera är speciaiist i sitt.
Sk'.rf le det då e j kunna va:a en mö jli3het att vi
mäi--nisl:or i anaf ogi h::-rmed i hö;re ell-er Iä.'re 5rad
äga i vår hjälna ce}ler, känsliEa för oii.ndliSt
mycket f inal:e ir-ri'bationel f :ån s j ä1 slivet och nu
speciellt tankel: vets onråden.
För min del har ja6 så pass märkliga upplevelser i-
den vägen atr, ja" cj kan vara antignostiker -
Att sådana uppenbarelse:: stå i samband med dödsfa]l
kan nog inträffa, och detia väi därför att Cen dö-
en,ie har fö '-täga ait med. ovar:l1g skärpa lr:"il:ta
tan<ar-na på en viss person. Så 3åi ler cet väl on
den:ia person är känsl-ig nog för iirtrJ/cket.

TTen nsrrirol o-ernp nä-rner mån-a fa1l inie al-l-s siår i san-

band. ned dödsfall:
- Vad jag velat säga med allt det'ba är att jag ei
tror alla spöl:el"ier vara halfucina'uioner blottl och
för det anrira atl jag trots allt lever och nu crn

. någonsi-n för att jag fått nå;r'a rader från C:-g
Dei förvånar mig inte al ls, att du nigon gång Jrän-
ner mln närvaro; ty vem skulle väl så korrespon-
dera, or:r inte ä1 skande och besläk1;ade sjäIar.
I\len hur fröjdeful1t oet än Tran va.ra att r.i-agås till
själenrdet är för litet för oss med kropp utrusta-
Äa

Hör Cu, kära du, vi- måste fi-nna ut eit sätt att
oå:- n q'l rrt n:3 i cn-i e ri nrrevrv }/s r rrrövrr.

PS Slrati;a nu ett uppfriskande slrratt åt mina
dåraktiga psykologiska fun,jeringar. Sjä1v ska jag
cÄro Äat mon ä^+ :- '^" ^å ^ift i tfOSSakef äff;Uld (-LE Ut uslt us U 4r lru -at 4l

den ena tron så sod som den andra.
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tYUYolUrttr

Ur brevet fafler en biljett med handmålad-e vildrosor
n-1r ar'r -i,,--hr.nskvist.

Kärastel Hur önskar jag ej att jag i r:-it-i förra
brev mera fint och var}igt hade tala-u on iet som
nu gör oss båda oro. Dock var ej niir nenin; ait
göra dig leCsen. Bo:"de likväl förstått hur svårt ic-
kärur.s atr ej nöta den syriipati man väntat föt' en
länge närd, kär plan i synnerhet om den ne;erande
är en pelson r,an Eärna tar hänsyn til1. - I,-en i nin
^--.. -L-+ l-1?1do i:g ei qnnn* o;:j-t.ri ^k nn:- p+,i;V45tlsU ÄUrru srr,-dU, Var DJoaVfD-- ---o *--
endast se på rniit e;;et bästa och t::o detia vara
även vårt. - Kär'a du, vår' ir1-u€ l-edsen neral
Kor.:r=r a',t f örb;nna r:ig s jäIv tills ja6 hör Cu är
clzd iren-
r'-r i__ ^.:;rana sl_r:lle v.il.ia va_a hos dir" IlUo ACk attvGll Jct La - raa öj-uIIv vII.Js vu- G rrvu urt5

få inandas sa;.na luft som du. Känner nig onstrålad
^'- i;'* r'-eksa'lirtr-.'ira.nde inflvte,zrde nch i förnin-Q Y uI U U JuY vrluurrb€) rIlJ JJ Uallus vvl:

melse av att .'rara e t t göra upp våra planer för
fraratiden eller i förståel-se ge varandra det som
starkast rör sig på hjärtedjupet. - Hopnas nitt
brev hinn€r fran till- din högtidsdag. L-å vi den
Äq,.-en nÄtqq nå qiälclirreLc honli tq trä-:s- ^^1- ^++usLurr .-.vUGD IJa DJ@!DrrYLuu rru--r-€)q rs-Lf a äUÄt avv
jag då kunde smycka ditt hår rned. vårens fagraste
rosor och i salig bcr'-rsning jaga bort alla ensan-
hctens sl:u._iorl soIi så gärna slqrn:,a bort solen f ör
1'>'v,,rt.z reri 6: i" i:ir*onrrJ 4r u6Ita
Slrickar på sa.::ra ; ,ng 5jörnsons Fortellinger. Tr-o-
'r 'i -+"i ^ L"Lr du vr-1 1äst dem, boi:ei: är ju vIrC attrrl: uvrQ rld

ä;as, och skic,rar ja; Cen därf ör i f örho;;ni:in6 oir
att d€n ej förut finns på dalsbruksanotelcets bok-
tlJ LLca

Or-l^ si en hiärtevnr^rrr -l vnlrärrs1,:.2rr 6gI en unC_]:an on ole kan

rnötas i Finland i vinier. Josef har varit i tenta:.len

och rrsom vanli;trt klarat cum }auCe.

4 n A^ 4 4 
^ 

AtJ'JJollol4o

Det är över en nånad seCan Josef skrev si-sL. Han vet
inte var El-sa befinner sig och har en föreställninS om

att L:l sa företar resor ned Hef singf ors soin bas, Han hop-
nas att lrkärf eks-rderrrr slzn föra hans brev tiIl iienir.e

och ber:ätta o:: orosfylltl a da._ ar och rrängrlan att ncrC-

liga isar och köl-d har absorberat de 1ju-s;}in*uar fr.in
österrr som han l-änqtar efter. I'Ien han finner Cetta o-
mö j Ii5t. De t f inirs var'r'ra s tr'ål-ar genor'rtr:'.nger vai- j e

hinder.
-Kon l-ivgivande värme. Dmält ner alla hinder, tåt
mig a11tid feva och utveclrlas i en sfär av ljus
och renh;t' son omstråIar henne, nitt livs sol,
mi n I rrnlroL]!rf 4J vi!q.

T)o* rjr *rn-t i,-*rrj s si sta r"inog4 JOSef haf förl:i,"nen atturvrrLvY4p DrDua 6Grraer
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en 1ängre tid vj-stas heil-na och han tal-ar or'l det omät-

bara djup av kärlek och godhet som han möter där. Han

vågar en bild son snuddar vi-d El-sas erfarenhet från
rnissionsstationen:

- Tänker det är som }åge man i- ha:nn för repara-
tion och inta;ning av ovärclerl-iga ska';icr

Josef berättar ati han har varit engalerad för a'ut
sjunga på en aftonunderhål-lning i anslu.tn'ng iil} för-
trrrÄ annrÄo'{ n' r,-on nnlr n3 en rri:'l -2lron}ra+111+ö+ä-''l n'i rrrvuqDv4rv- urr-rlqeli vurr pq slI vaJt,uf vtlts uDuu; udIlIlJiiå;a

\YUYolZollo

- Llin Äts;tingl
Tnte lran i:li- a-l I s f ör::tå aut du så ihärrli "'t on -er
dig med tystnad. - Vad. har då hänt, käraste? Ett
vet jag at'u jag lider outsägligt, allt går vind
för våg och jag har ej ro varken natt ell-er dag

Din Josef

1 909 julafton.
ia-llsa måste ha skrivit ett brev som förklerat för Josef
varför hon har vari-t så t;rst. Han vill trösta henne i
hoirno q qn7'o nnl"1 ,-g herrne nå.on f iSa rrf öf de SVå:"a Såf llö vv'f

de sista månadernas karnp måste ha titlfogat henne. iien

han känner sig naktlös inför den storn som ovars:drt
hnr- r'i vit unn her:nes inre. Iian citerar för henne ";o:,-r.o

rader av K G Ossiannilsson, som kansl:e ]:an 6e nå-on

lindring i hennes rfbittra offerrr
lånSSant r''l rrtor c*rÄ..rr or Sr-ori :o morl  itt öCgS

bästa, dy::aste klenod
sipnrar ut ur arnens skåror, daflrar, dröjer

rorJer Iar'cr
av gai:ralt flödes tusen röda droppar
Sverigel tusen, iusen röda dropoar av dii;t blod.
Ohekrrnrrq* 1or Ärr. Srrori oe

när den skurna ådern törnt sin rikedom
ler och ser och ler i ci'önnen
när den breda röda strönmen
störtar sig root havet -
n1- al.-r'.tro * 'l or Ärr Qtrori aavvsruM4u lsr uu uvsr Ii,Er
Ier och dröi:inier,
1;il]s din arm är tom
tusen röd.a dropDar, Sverige,
likscn vatten, o, i morgon som i går,
tusen, tusen, åter tusen
vem skall tända stuguljusen
tomna stugor stå i natlen - -
AIlt ditt liv förrinner, Sverige,
l-ivet rinner ur ditt öi-,pna sår.

Sverige förblörl er, n'r)r dess un;dom enigrerar. Vad kan

det vara son ligger bakom planerna på den amerikaresa
som Elsa har talat om och som hon nu tydligen har av-
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stått if::in. Josef är s]:akaC

loro På tvärs i- adressen har
.-^++ --,++ A-
-w U U IIJ U U ar a

- Ville så i-årna träffa
tillät det ej.

av kraften i hen-nes käns-
han önskat 51ad ju1 och

dig i jul, nen nin tid

1909"12,29.
Jcsef har mortagit en julgåva och te1e5ran. Han har
firai jul i Irinhann där' det är rena vårvädret. Julda;en
var klar och frisk son en ai-.rildag. H:r'L hsr vari-t i
hö5:rässan den oa_en i S:t letri kyrka, Car kran sjöng i
köi:en uncier skoltiden. Ilu är det första ;i:"ngen han är
d är sliir pa.sliv d elta;ar.e. Barnrlonsrninnena tr':.:n;ie på.
Allt va:: så väl-bellant. Växels;1 n.1'en l:rella,n prästen och

^1,^-1 ,.-.-t^-^* -4 I äkfnr^n- do kr::rr,.rnÄc hir'll, .;.jr.-U-LL1jlLLl Ulllell pi1 r(:a U.ai :rt, Utr -_--_- - d **-,ellna pL

1älriaren när man fördrev tiden mellan siangnr&ren

- I,-en nu stannade ja; kvar och hörde med ftJrtjus-
ning den ganla fijrkunnelsen on den störste rnän-
niskosonens födelse.

T,-år fvll.re han ett rrvJ:t år (pf\ och unnver:taoes av\LJ,/ vurr u,/I/Ya:!

d efa S reml s itrrr.cf ru mod lraf f e nå qäno nnh 6p nro1.-*f , l 1vvrr urr }rr@j!urLM

buket'l av kons@jorda blofl-nor. Julkalasen ä:: övcr dem.

Han sit:er vid sJrs-i,er Ellens sllrivl.ord l.ter: :-åste nu gå
-'n- flaf *o- +-^ budll o flvore du l^'l n*t ro,t 1; 't.,ce: cer, vä]_4IJy a vvf u qu urv ! u dsu , LJ

bekania avsked,ssucheno
*nar månne J6sef när han skriver sitt brev on besöket
i kyrlian att bak5runcen till Elsas disharnoni kan vat.a

reli..iöst beti n:ad?

lYlUoUlrU/o

I tor.sd.ags fick han ett brev från Elsa.

- Har du någon gång känt en översrral-lande g}ädje
brådstörtat slå orn i s-in motsats, då vet Cr-r. hur
jag haie Cct i to:sdags"
T; 'l -i ^ .';''^ r'lrr tvr.kq wer.kl i r:en h.q en <ni alcrqnÄ o rrnn-lJf aQ v 4I1t V,u UJ'UI-D V sf 4--O -_!f

fai,"ning om mina krafter" - I s jätva verket dog
jag ju ej helIer på fläcken" - Hjalrtat börja.de å-
ter slå norxral-t.

El sa li er- Tep.re'r'.<4t star.lrt nå hans trt,ve'i-,rrn'i:*:rt f 19y. Hon

har missuplfa+"tat honom och ironiskt talat om rrguld och

-F^:h6 ^1.^---lltjr Urrq -AV-_AI a

- I\ien tror du nig då jag säger at-,, orsaken til-1
din rrrneri-kafeber var mig k1a.r reCan då ciu i våras
började tala därom. Fanns vä1 något ati misstaga
sig på? - Du hacle enligt min tanke tusen berätti-
gade skäl - Tyvärr.

Det enda skä1 Josef hade ernot hennes resa var att han

fruktade Äneri-ka. Insen utom henne skulle han ha velat
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beveka ati; avstå ifrån den. Han haCe en obestiimd käns-

la av at-i för alltid se henne försvinna

- När så r:ritt sinne var s,nderslitetr blev stor-
nen min vr''n cch förtrogne. 'ess vil-aa nusik 5av
*i - .o +^- snänsti -het oel-, t l^,'l ar' ^+,i befUSan-uIiJ 4 Ugl D!srr,- url-rre r 94tru u vrL v u I

Ce vi-n. Så efter en ovädersllväll- ritacle jag av de
olyckliga versarna. De tycktes nig då så klingande
f risJta, ocl: cet f ö11 mi-E i:: att vore iag i citt stäl'
Ie :i:ul-le endast nå;ot fikn:l:de b:-inga hat-noni i
nin s;äl . - Där ni;stog jao ni.;;ru::,i. 1i5t och fel-et
bl i-r ntitt,

Josef citerar e t'1, allnät poem av hel-t anirat innehå}l än

f i,rre r':l n cen r

- I'Ien jeg har sa;t det så tidt
og du ved det saa godt
Cu er maegti g, du kvinde i Nord.
du kan faengsle vaart slnd
du kan tylle os blot med et blik
ned et eneste ord

Jag ger r.r1; på nåd och onåd och ho;::.as av Anerika
detsarxna so:l du' Jag beundrar dig. Du är' stoi' i
ditt s'"olta vikingalynne. - Dön Cen besegracle nilt!

Sedan konrer ytterli;are en strofr varsirnebörd Elsa

nåste ta ti11 sig:
- Och Cu 5osse, ä:: du d--na bästa dr-r-rar tro-en

återser Ci; hulCran ]i::on ; ng
feker ned dig som I lekt i sl,oaen
sjun*er för cii5 tröstlig runosån;i?l

Auf lliedersehenl
D(:ÅU

Tänkie överraska oig i Hangö ell-er H-fors roen
lugnaCie nig då jag irörde resen gäila iakobstad

1910"02.01 .
ue senaste brevens avvaktande trKära durr och liknande har
å*orrå+i till mFrå imnrrls-iwa F7'rrnn- förre ;t.3--^- lrlrj'lr-^^*'* JrIalJJJt aU:Id ö41IösIl Yltruf uD

nu ItElsingen. Josef tackar för ett brev,

- som i samring var uppmuntrande och lu.5nander men
för mig vore gläd.jen ell olyckar om du mitt under
allt tärdes av enser.Llia bekylrrner. 0m du ä1 skvärt nog
vilI deLa din 6tädje med migr då lcräver jag orygg-
ligt ait få dela dina bekynner

H:n n,4 nelrar (t .t t rilltict ) at-" ,r e i s-i r:l wn velket j_nte
rIeIr PaPUi!@r

har an,lra beky;rmer än de solr sporrar till- arbete och

hiälner oem att c.öra lrCen notor.., 1ipT1a ener.in aktuellrr.r1.Jall/ur vv av4s

Iian är å.ter i lund., i sin gamla rrkuparr, Iäser natt och

dsg oeh har få.tt en hårlock av Elsa:

- i{ärligt att ha nå,,ot av dig själv här!
Åt,-r äen o.sm'ln fr-i mnriirrhef,arr oeh den irvlrra knnrat'lioanuvr uurr L4,rts rrÅ4v\{ vrJarts\u

t oile rIr
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1 91 O .O3.21

lunds studentsångare har gjort en konsertresa til-1
mellansverige med besök i linköping, Iiorrköping cch
Stockholn under ledning av trFader Bergtt. Josef har
tagi-t sin med.kand.-examen och har i feststämningen
liimnat af l-varli:'ai.e sysselsät Ln-ngar bland lidande
nänniskor och lgvat att med rrde övriga skrikhalsarnarl
hemsöka hurrrid s tao en.
I Botanicum skiner björkarna sedan länge i violett. I
blomsterväg har de hunnit tiI1 snödroppar, sippor och

erocus. I Slnåland är det fortfarande snö och is, konsta.
terar Josef genom kupdfönstret. Just nu far de förbi
S.onmen och han ser en man åka sparkstött,ing över isen.

- Och vi som tänka säga människorna i kvä11:
Våren är'komrnen! - Skal1 man tro oss?

I Norrköping är det enellertid en riktig vårdag. Den

stadens namn har för honom en särksild klang,

- Från den sta'n har jag ju så många och en gång
så efterlängtade ännu så kära skolflickskort.

Här liksom i linköping har de gjort succås och på kon-
serten såg han gamle kamrer EkIunC från Holsbyb.runn

som satt och nickade vänligt från salongen.
El sas sisba brev har g;i or't honorn m;'cket g1ad. Hon har
börjat en sjukhustjänstgöring i J-stad 1 mar€.Han gläds

och räknar med att i november börja sjukhuspraktik i
Stockholm. - I'Ian snakar på titeln: rrSyst4r El sarr och
llfinner den näpenll .

j Ver, du jag vil-f e rrara sjuk@,.,alrnska s;ukhuset
i J-stad nu - eller åtminstone underläkare

För sommaren har han lovat sig til-I Holsbybrunn. Han

ska pröva nya metoder med massagebehandllng, men dess-
förlnnan -bil} ha-n häI sa på henne. Kanske kunde hon se-
dan föIja med ti11 Sverige. Han häl-sar tilI rrfinntro]-.
ietrt som El sa tydligen åter har niimnt i ett brev. ttDet

var mig en baddai:e ati vara säkertr.
Med det kliniska arbetet trivs han utnärkt nu men i
början var det svårt.

- Det var känsfan av beklämning och dysterhet,
reaktionen från den oerhörda ]idandeskoncentra-
tj-onen här. It{en ljuspunkterna b1i all-t klarare,
och där'med följer känslan av att vara på rätt
plats o

Josef har haft tillfä1.1e att delta i en kamp not dö-
r]or E- rr-- t";sv'. ..rärtpatient greps av ko1laps, men med
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l.:nf eri n iplri-.i ^hor nnh ?r i än*no SSage lyckadeS de eV_^,, ::.
värja den hotande faran. -fsa har lyckönskat honon

til-l hans examen. Han ber om ursäkt att han inte har
skrivit tidigare - Josef har skrivit men inte sänt.

- Det förefafler mig som om jag alorig kunde
^Ofå breven ti11 dig fina nog. Tycker alltid
mina elegj-er 'är för sentinentala, mina tidningar
för tor-ra. I'{en kanske ha.f du l-ärt förstå att
gossen din trots aflt inte är så svår som det
kan se ut.

1 910. A4.21

Elsa har tagit fasia på Josefs förslag att hon ska ut-
bilda sig ti1I s;uksköter"ska. Hon bef.nner sig i Jakob-

stad sedan mars månad och Josefs brev andas stor gläC-
ie över deres ffantidsutsiktef i et,t oenenc2-+ "-r-^vvLr uLf eD II4LIUIUDUUDfÄUCl r v uu ivllu::ddtU oVf ÄCa

Han arbetar på klinik och har aldrig kåint sig 1yekli-
gare i sina studier och sornnar uttrcjttad varje kväl1.

-llien utsikten av nattvak på rftumisrr rned dig -
och en härlig kaffetår är för frestande och jag
vågar försöket.

Josef jåiurför deras olika arbetsuppgifter på sjukhuset:
D..-ä9, kan det vä] finnas sliönare arbetsgläri je

än sjuksköterskans och läkarens. Jag vet in;en.

Hzn her c"eno:rr"Ä*t rrthi'lÄn'inc i cirrlrclräterqlrerrnno'if*.cr.u uvfruJrrar6 å uyw5rr eua t

kokat 5röt til:l omslag, båddat sängar, unier en över-
sköterskas kompetenta ledning. Hennes na:nn var EIsa

ti1I på köpet, vilket glaCie honom 1 början.

- Iv'ian 1är sig i längtans tider sätta värde på så-
dana tillfä11igheter.

Bfand patienterna har han många från linhamn, s,r.n ju
är ett fabrikssamhäl-le; vilket kan förklara de många

olycksfallan därifrån.
Josef redogör för ett par svåra operaiJ-oner han varit
med om.

- sxutte iag fc-+oä**o aaÄ ^r.r!:irusberättelserJ*6 rvI UDeU Ue lllEu DJL

borde ju även de hopplösa omngj,r:nas. Jag avstår
hellre. !ärför': God nattn

^/fYfUrU)oZO

Josef tackar för brev som givit honcn enrtoförgätlig
vaknattrto Våren har korruait med glada förväntningar och

snart stundar rnötet med hans älskade.

- Nu spelar näktergalen utanför mitt fönster. Dct
doftar från blomsterfyllda hagar - äpoelträden
blonma - och jag d:rönrner om ljuva sorularnätter,
om huldrelek och dunklao andaktst)'Ska skogssti-
gars om blonmande äppelträd på Ra-'nnåsa -
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l\Ien han måste Iåta drönrnarna fara. Än väntar en sjuk-
donshistorj-a sorn han ska göra färdig til} före]äs-
nin;en dagen qärpå.

Ilen den 1 juni kan han vara på väg frmot norden, mot

nordenrro Han föreslår att de ska träffas i Åbo (på

gr;nd avrtninnenas riiiedom och tidens begränsning) men

han korrmer gärna ti11 Jakobstad om hon så vil1.
-l{in sjä1 brinner av längtan.

191A-06.13.

Josef har varit i Jakobstad, där Elsa vistas hos sina
föräldr:ar. Under besöket har de förlovat sig. Nu är
han tillbaka i Hollsbybrrrr.rlr Har just koninit och sit-
ter vid ett brinnande ljus i den sena kvälJ-en och

skriver sitt brev. Önskar att ttgend.armen vid. 'Oihronnart

ändå hade hindrat honcm att resa hem från rrde tusen

sjöars l-andtr. - Han hör någon i runmet bredvid be sl-n

aftonbön.

-Även jag känner behov av att pedja, men det är
din närvaro jag vilI sugger=era fram - ohrhjä1p
nig i ensamheten, ty ensam, ensa-In känner jag nig

Tack min ä1skling, ringen stråiar som fl-anmande
eld.

Bönen hjäIpte, Josef kdnner tankai.'na gå rnera rri durtr

Soliga minnen lyser upp och värrna..

Han vilI tacka dr-sa för vad hon givit under då gångna

dagarna, men orci fattas honom. Förlovnings::ingen har
höjt honom i patienternas ögon. Doktorinnan Grenander

har tagit honor'l under sitt speciel-l-a beskydd och kom-

mer vid varje besök med en ny blomnia, som han måste

65e her,ne nannet på.

- Mina tankar äro ständigt hos dig.
4 A4 

^ 
Aö 

^Of :t lU.UöoZ (c

Förlovningen är nu tre månader gammal. Josefs brev har

vandrat från Jakobstad via Kotka och slutJ-igen nått
Elsa i Dalsbruk. - Det är ett långt brev på fyra dubbel-

vikta ark, varav tvä och ett halvt i början tagits bort
ur kuvertet. Av slutet att döma har Josef försökt sani-

manfatta de orosfyllda nånadernas upplevelser före för-
lovni-ngeno Ha.nstankar bör citeras direkt JIär kommer han

in efter de saknade siCcrna:

- Han vi1le klaga sin nöd, men han var som en stum,
Han fruktade att ej bli'ra förstådd oeh han awak-
tade bättre tider.
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-Snaran är sönder och fågeln är fri. Äntligen
fick jag mod att skriva till Cig. Iörvånas över
att jag e j kunde det förr, ty vem si;ufle f örstå
-: - ^* ^r J-- Jag vil} blieka in i dina klara ö-!rr5 UIU sJ uLl .
-Ah T}'' --- -A rni o qnärienÄe ^ Oh hrrr |är'l .i rgorlr r/u seI' pa _-_o e.-q v r ..** ** jI
det är att stå tilI doms inför dig. - Det är sal-
va för ett svidande sår. lviiti sinne fylles av för-
tröstan. - Sent har jag stäl1t mig tirl årsvåro
Kan du ännu förlåta din Josef?
Il1ed vemod läste jag ditt sista brev. Oh, att jag
clå kunnat ila tiII digl Ack att jag kunde taga
dig ur förvil}elsen om rrien röda blo lran som e j
kan äl-skatr. Är övertygad att vi två skulle bli
så innerligen lyckliga, om vi bl-ot: fr nge vara
tillsanmans. I\linns så vä1 orden vid predikstofen
den ljusa soi'llnarna'r,ien vi funno varandra. Vi togo
dessutom ett omen. - Troheten hade diitills varit
det största i vår saga, förgyild hade Cen varit
av' rosiga, skära, härliga ungdomsd::ömmar, men
kärleken, den stora levande kärleken var ännu
blott en knopp. - Tänker just på en sång:

rrBlomma, av vårso1 väckt1
ren vårens första f]åikt
smä1te med kärfeks kyss
drivan dig höljde nyss,
frrl I Äo moÄ hnnn rii r håorJ rruv ruvu rrvyP urrr rr@ö

när du i lmopp än 1åg
-l wf te ri'i n k.q lk också
upp enot himlen b1å.

Och genom tidens brus
viskar som andesus
hoppet om evig vår
'li" 

^-i *^- f;:-^.q,-f!vt Dvu sJ uvr rurå;dao

Aek, denna nånad juni - du visaoe ciock att livet
kan vara ett hinnel-rike. - IJen vår unga kärlek
nåste viixa sig stark - och i-solering är en mager
Jordnån. Undrar så, huru.vida drömnen om en gemen-
sam stockholmsvistelse ska bliva a]Ivar. Bäst vo-
re det ju om den kunde förverkligas.
Hur 1änge kornmer din eventuella Italien-resa att
vara? Kunde du inte titta hit innan du reser. A1-
I a I änoin rri c++^- r.i -yÅ er Usr Uag.

Son du ser är jag hern-ma nu. På Holsbybrunn arbe-
tade jag strängare än något annat år, men så fick
jag ocksä gfädjen av utnä:kta resultat. Särskifi
hade jag tur med ischias.
Itru slog uret i rådhustornet å 3. Eh mild efter-
sonmarluf t trän51er i-n geno:r f önstret. lTatten är
stilla och sijärnklar. Ivlånen går därute sin sä11-
sarnma nattvandring. - En häIsning med den tilI
min slumrand.e lilla fästmö. - Det dagas.rr@hanteli-
erh bebådar en l jusstrim:na i öster.,! Sov söit, rnin
älsklingJ - Skriv sne-rt ti11 din längtande Josef"
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1910.12.04.
Nu har Josef flyttat ti11 Stockhohn med adress Bergs-
gatan 18, för att börja sin sjukhuspraktik efter kan-
didatexameno Elsa finns j- Kotka. Josef är ganska hemvan

redano Han bor til-lsaninansmmed tre anC-ra med.i-cinare i
en lägenhet med kök, sä-l lskapsrum och omtänksam värdin-
når - J,len han känner sig ensann:

- Har du någonsin, när sinnet varit upprört, ja-
gats ti}l skogs av hemliga rnakter oeh där i en-
samheten fått frid, så kanske du förstår nitt
affiars obegripliga eremitliv.

Han vill inte försöka förklara detta närmare, dels blir
det Iättare att göra det när de träffas, dels vill han
inte på papper upprepatrlöj1iga obetydligheterrtson i ti-
der av svaghet såg rfbergstora rt ut.

- Men nu nära nog återställd ti11 häl_san och 1j_-
vet, vågar jag åter nalkas dig i den innerliga
förhoppningen att du ännu vifl ta mot mig.

Arbetet upptar hans tid. Karnraterna är vänliga och för-
stående.

- Men <1et är scn om Iängtan til1 dig vuxit sig
starkare - omvänt propotionellt ned kuben nå av-
ståndet (rainst så mycket), Of ta drages jag ne,,t.
mot finl-andsbåtarna och med venod, ser ja.g cien
försvinna mot min lyckas 1anC. - Tungt är det att
behöva stå kvar på stranrleno

Sedan Josef kom til-lbaka ' till Stockholm, ha:: Elsas
hi'l Ä 'l i rr'l i aorc iin f ör'r framträtt f ör h6nom. Han hOppaSrrvitviif a ia

att hon ännu någon gång med kärl-ek tänker på honom:

- Det är något så håirligt att tänka tillbaka på
det bästa vi två dock har gemensamt, de sol1ju-
sa dagarna, när sommaren ännu var ung, och det
gör jag ofta. - Det är saga och poesi, höljd i
doft av konvaljero Det är en dryck ur en kristall-
klar källa av lycka och renhet.

Han tycker Elsa bör komma över ti11 Stocldrolm ett tag,
O:ra inte förr så till juI-. De har ännu så mycket att
talas vid om och - rrså är irr stockholmsluften utrnärkt
vä1göranderr.

- Det är söndagskvä11. Ute är det ett vaekert
vinterväder, dock älnu utafl srlöo -

Så bultar kamraterna L väggen att chokladen är färdig
men Josef fortsätter skriva, berättar om vånnen J. som
rrtagit hem honomrt till frukost hos sin fm i deras
lilIa trivsanma hem. - Han har sett IbsensrrViflandentr
vilket var lten verklig högtidsstundtt, men han täinkte
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förståspå tren liten vildandunge i människohamnrf . lian
upprepar sin inbjudan och säger att han disponerar sin
tid ganska fritt och avslutar brevet I hast, sedan rtde

utraärkta gossarnarr har konmit in till hoaom och för
frett rysligt stinrt för att avbryta honom och få honom
med titl kväl1sehokladen i köke-uo

Kloekan i Kungsholmskyrkan slår to1v.

1911 .01 "O3.
tr'rån Stockho}:n ti1I Kotka. Elsa har inte varit i Stock_
holn under julen som Josef föreslog. Men Josef synes
ha hälsat på I Finlando - Brevet inledes med ett hexa-
meterparti i Runebergs efterfö1jd:

-Vilade nyss med huvudet djupt i avgudade kudden
3rände rnig längtan så varn, och ilade anden med

håin till min älskade mö, min härIiga
Därefter sa.-:rmanfattas med underfundig hunor
ning minnena från hans färd i österled.
ner sig återpå Kungsholmen ttmitt i dess kalla prosall .

de egna soliga
vägar,

är väl som en fångerden där
modet uppe med mlnnen från

ty 1yck1lC jag är och ett lugn ner
mer upphöjt än uti Stockholn
folket förstår, har fängslat mitt sinne,
pudrar min ensli.ga tillvaro här.
E; är det lugnet för' storrnen som åter går 1ös
vidnitt intåg j- furstarnasål_driga stadl
nig förestår kamp med drakar och resar _ vi _ _ -
lade sig nu en orakad man, den förl_ovade kandi-

dat trVelastt
här på schäsl-ongen bredvid, i synbart djupsinni_

ga tankar.J'örst han lovade dock vid den lelige Eros att ieke
forma sin skäggprydda rnun till ett ord förrn han

därti11 fått löfte
Reste. sig nu från sin p1ats, och gick så tyst som

han 1egat.
och så får Josef en stund 'tpå tu man handrr med E1 sa. Hon
har varit orolig för rtprickarnarr men utan skäl . vädrets
inakter var på gott humör under återresan, och rrBores'

kapten klarade överresan. i{I T på morgonen angjordes
stockhohns kaj o r Hä]slngfors träffade han lydia oeh cy-
rus son avtal_at. I hytten hade han enf,.i:ask ingejör oeh

1jube1
nordiska flickr

aala fii-+i,.^vvlr ruf uJuD-

Han befin-

- Ifen tankarna äro obundnarännu gå

na.L_Ler
bättre och gladare

dqcqr

klassiskt,
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de talade rysk politik till fram på snåtimnarna, och

Josef fick av honom en medicinsk avhandling förfatiad av
ingenjörens svåger, den f)rejdade professorn Tallqvist.
Så började det gunga, men Josef kom i hnmn utan sjösjuka
och är nu åter i arbete.
Unaerlig'c nog ligger änlu inte trnågon sordin över stii-ra-

ningenrr i hans ti-l1varo. I avskedet från Elsa fanns det
ingen ängslan för framtiden, bara ett glatt mod, då de

såg fram emot nästa gång de sku1le råkas. Något av den
stlrrTri nnen hcciä'l qr hnnnm f 67*€nrarÄaD Uaxrr!rrtrur: vEo.Jkrsr tfvfrvru rvr uf 4I4IfuEo

-Och om jag än fore til1 världenes tinda
O - ..sä längtar nitt hjärta ti11 dig -

Kanske du förstår nig då jag säger att denna läng-
tan r;rmmer en ljuv förvissning att du i sjä1va
verket ej är långt borta. - Har en förni:nrnelse av
att när som helst åter kunna få se dig, och denna
känsla är nig dyrbar - den vil1 jag vårda som en
klenod.

TilI sist tackar han för vistelsen i Kotka. Han kan inte
analysera sina intryck men vill ändå säga:

- Starkare, skönare än någcrt är bandet, kär1eks-
bandet oss emellan. Aldrig förr ägde vi varandra
så fu11tn så helt sorrl nllo - Glad är jag som aldrig
förr i förvissning om att helt vara ditt hjärtas
vän.

1911,01 o11.
De senaste dagarna har varit 1ånga. Josef har fått brev
sor:. gjort honom glad!

- osor intet annat under c.enna evighetslånga veckal
Josef ger Elsa en komplinang för hennes klangful-]a hexa-
metrar och tackar för fotot som hon skickate vilket dock

cndast gav ffen 1iten, liten påminnelseffom hur !thär1ig

rlu i sjä1va verket ärtr. Han känner hennes rrnypning i
öratrr -rfaj.aj, men var så god och fortsättlr-.
Trettondagen har inte haft något av högtid. Saj<nades

både fisk och gröt cch den härliga hemkänslan.

Han har varit på teatern och sett frGamla Heidelbergrr,
och både han och vännen rrvelaarr har saknat sina fäst-
mör. Men dessa nöjen hör inte til-l rf ordningen för dagentl .
I medieinarvåningen arbetas det för högtryck. Det är
roligt och rrgår undan[,-Josef berättar att en ung pastor
scm EIsa känner från lirnhann har förlorat sin hustru oeh

står ensam med två barnl rtutan henne son i sin svaghet
gjorde honorr så starkrr. -rrMen nu farvä1 på en stundll
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säger Josef, innan han slglndar til-l finlandsbåten rned

sitt brevo

1911.01.2r.
Iv{itt i en kemisk analys har Josef lämnat kl-iniken. Skyn-
ningen började fa11a över Kungsholmen. Himlen började an-
ta enträrg 1 obestärnbart gult och hans längtan bl_ev för
stark. NärrBorerrfått hans brev i brevlådan ska han fort-
sä't ta sitt experimento Underligt nog har han aldrig av

misstag följt ned t111 tr'inlando Man har inte dragit in
landgången för tidigto Retsamt nog hinner han alltid kon-
ma j-land igen. Han bär passet med sig vid dessa till-
fällen i händelse av ftturrr.

Detta är f.n. den enda frestelse storstaden består bonon

ned. Nöjena är lnte 1äingre ttett behov, en stimulans för
en ensåm Sjä1lr.
Vännerna har lagt märke til-1 hans tillstånd och menar

att han är så förälskad att han inte ens kan se er o-
perett. Han hade tänkt stanna henraa en kväll, men så

gick de på operån och såg lohengrin för hans sl.,-ul--'l-.

Josef koiii-menterar: tfDet här kan ver.ka snobberi men ärl

det i sjäIva verket intetr.
Hans vd,n rrvelaqll , Frans Velander, som är son till den

bekante ögonl-äkaren i Jönköping, har sin styvmor på be-
sök. Hon ärrrrösträttskvinnaff och har bjudit sin styvson
på sup6o De båda hade rren liten fäktövningrr innan han
giek för han s\krr'l'i o irr arcån föfa männenS talan i Itdenna

manshatande församlingrr. - Supdn drog ut på tiden. Kl.
b Z hörde han vännen i trappanr Dftersom rrVelasrr har
tten av världens mest tal-ande tungorrr, s}äckte Josef lam-
pan och vände ansiktet mot väggen. Ir{en dölren öppnades,

vännen kom in, tände lampan, lade handen på hans nacke

och saå flKäre vän, lampan är varmo Du sover inte, - Och

natten blev i det närmaste förstörd.
Nu nåste han skynda tillrfBore! På grund av trtitreringenrl

somhanläimnade på kliniken kan han inte riskera att föIja
ned ti1I Finland i kväl-l"
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1911 .02.1 B.

I dessa dagar förefal1er Josef glad och energisk och
I sin brevsamvaro med El-sa försöker hanttupphäva'tid och
rumr som om de träffades personligen i brevskrivandets
ögonbl ick.

- Godag på dig, Vär-inen mint - Kunde inte låta bli
ati; titta in 'r,il_l dig ett tag nu på kväI1skvisien.

Han vill inte störa, om hon Just nu håIler på att blanda
tilllrPil"Teredin. compr e11er Rosdnsrr, han kan prata
med henne under tiden och se på henne medan hon arbetar.
Han påminner sig deras stunder itpå tumisrt då de till-
verkade hans fästmanskudde (den soro intedde hexametern
i näst sista brevet) ttmin kärlekskuddett i Salems shkri-
stia. Han är avund.sjuk på al_1t vad hon rör vid och syss-
Iar med och t.onm. på sitt eget brev som om några d.a-
gar ska vara hos rlhans flickalto
Men hur bittert det än är att vara skild från henne,
bl-ir han ändå inte hcipplös eller missmodig. Han har en
käns1a av att de trots allt är varandra nära.

- längtans stunder bli al-drig nattsvarta moln
på lyckans hirumel. Ilin lycka är al}tför stor, min
glädje för sann för att inte lysa igenom. - Och
till och med de mörka stunderna b_li ljusao

Josef är nu assistent på polikliniken och har näsian
lrplq daoon rrrrn{_ r,y ;agen:

- låimna nrig doek inte i lugn oeh ro - höl_l sist
på att förgås av oroo

1911 002026.

El-sa är åter i Dalsbruk, förnodligen hos sin bror Cyrus
på apoteket, där hon även tidigare praktiserat. När
Josef sent på torsdagsnatien korn hem var hon där hos

honom. Visserligen sov hon redan då, men han tog en

lqrss och ften serenad i pianissimo'tfi"k hon också:

- Dröm om lekande sonunarsus r r e r

Men om natten plågades han av onda drömmar. Han drömde

att han var i slagsmål rrmed en ingenjörrr oeh aldrig
har han varit rri elden meC mera lust och energirr åin då.

Josef bedyrar att han är glad att Elsa l oar sig och
Itju roligare du har, desto gladare ska jag blift L[en han

kan inte hjä}pa at'- det sl.ril-le vara ett utsökt nöje för
honom att få anvd.nda kn5r1n5.r"rna enligtrrlundensislrt
q.7qf p6ll nl ..len Äär llrr:-:'l oi ->.aÄ^ inrF.riÄnpnll^Dy' ) !ElJ yo uLlI uaMiDrLlrau!: --reu4rJ\Jr urr r
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- Llen för övri_gt vill jag säga: Neka dig intet
som kan ge dig verkligt nöije" Var förvissad. om
att jag under al-1a omständigheter respekterar
din smak,

Så var den saken avklaradt När han kom hen så sent,
hade han varit på faniljefest hos en kollega, son har
gift sig och rrbor så nätt de under närvarande omstän-
digheter kan 5nskatr. Unga frun går j_ husmodersskol-a och
gäs'i:erna örsk:de si rt llsnarl i r-en .ri f tqll r.rär. Äo c3a rrqÄr €)!1 Vo tIaL UU D4ö VeU

hon hade dul<at framr
Nu ska han gå till båten med sitt brev och d_ärefter se

Strindbergs rfRiksföreståndarenlt på Dra-rnaten. -ttVore du

blott här!rl

1911 .03.12"
Det är en rrhel evighetrr sedan Josef pr:atade med sin Elsa
sist, oeh åindå har endast en vecka gått. I\ten så har det
också inträffat saker, som har hindrat honom. Han har
haft två rnycket inveckl-ade fa1l avfrhjärnaffektionerrt
som bårla hade demonstrerats och epikritiskt försvarats
på före1äsninga.r och därför krävt ett oerhört skrift-
studium. Han har även haft en pt ovpatient, ett b1odfa11,
som dock inte tycks vara svårdiagnosticr:rat. - Sjä1v
känner han sig som invalid: rrextirperafr liktuberkulosen
Ityou knowrlo Halva vänsterha.nden är beriövad. Han hade

tänkt pröra rå hur ont det gör utan beÄörmi_ng. Tjänst-
görande läkaren, som var en erfaren karl frå61ade:

- Fflr <let vara ett glas madeira?
- lle j tack.
- Ska det vara lokalbedövnins?
- Nej tack.

Så lade han första snittet:
- Får det vara ett glas madeira?
- Ja tach.
- Får det vara lokalbedörminE?
- Ja taek.

Det gjorde verkligen riktigt ont. Men efter bedövningen
var det al-ldeles som att betrakta en operation på en

SIIIIåI1r

Josef har haft brev hemifrån. De vill gärna att E]sa
och han ska fö1jas åt hem tilt honom i påsk. - Där nere
i Skåne är dei; vår, men han menar att vårvädret är nyck-
futlt och han är tveksaJn om de bör fara, allrahelst som

han sjä1v bara har en vecka till förfoxande. - LTen
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träffas ska de under a1la omstäncligheter, Orn inte hon
kommer till honom, så kornmer hon til1 Finl_and, Det är
hennes tur att bestdurina platsen och han konmer om det
så blir Sveriges sydligaste lanclsända e11er Finl_ands
rnr.r'1 i ^^^+^rrvr urrLa- ug a

I går kväl1 såg han rrTitusrr av Arvid Järnefeldt på Dra-
mateno fllusionen var så levande och Anders de y/ahl- ha-
de titelrollen. Han franställde Titus som en ung regent
som innerst inne längtar efter att bli god rnen amstän-
digheternas makt tvingas att var-a grJrmo Han blir en

bloddryparrd.e tyrarin och når stör-re makt åin någon. l,len

han sprider olycka omkring sig. Han l_åter t.orno fiöT-
da sin ende ver:kli-ga våin, en gatruna kristen filosof.
Gubbens sista ord.lrrTi-tus, en i-mperator kan ej göra gott.
Avstå från maktenrrrblir grundvalen för hans fortsatta

. lllivo - -e hätskaste motståndarna besegras av hans stor-
si-nthet. Folket välsignar honom. Alltså: själviskhet
gör en varken glad eller god. Storsinthet oeh ädelmod
ger livet dess Terkliga innehåll.

- Åhörarna satt i andakt som ha-oe Ce hört en god
nredi kan, iJen ute i f oaien ef i:er f iirestäl1ninp.envr u,?f a vf uD

hörde jag ett meningsutbyte rell-an två herrar
som trängde sig fram til 1 garderoben. De hacre tyd-
ligen inie tagit intryek av förkunnelsen,

Josef undrar om EIsa fortfarande är verksan i Sällska-
pet för psykisk fcrskning, Hon har beräti;at om hypno-
tiska seanser och kanske undrat över dem. Josef menar
att hvnnntisären inte torde ha framlaot sin teori nå(xitaslJ v D:rt uu vr r irq

-x++ ^x++ ^€r.t qöm eil I slrrna* lrl'nÄa ci o rrnÄor'l i a* *i -l'lLauv sauut EJ- Uc* -4b s-rrtr-L-I_Lt;tJ UI_LI

mods. Han ger sig ln på en längre utläg-ning och nenar
att grunden för hynnos är ttett avsiktligt frarLl<aLl-at
hysteriskt anfaI1rr.

- Detta sker genom suggesiion, d..vrs. genom att
fra:tkal-l-a ti1lräckligt livliga föreställningar
hos den man vil1 hypnotiserao Därför kan endast
sådana personer hypnoti-seras, hos vilka förestä]l-
ni-ngarnas inf lytande är starkt nog. - Frarof ör al-l t
är detta fallet med hysterikero

Josef har intresserat sig ganska mycket för' ämnet och

berättar att man kan undersöka motbaslisheten hos en
yle1.sat1zl cpnnm qf* nrrir;n ^'.;-'n+^.is w r, pr u va D:,rar r,>innet. ;" ;"" säger att
här känner patienten in6;entin, då blir de absolut
kiir,siolösa, man kan n.rpa ceh stj cka iiur nycket som helst
I{ed en viss försiktiqhet kan nan återkornma tiIl sanma
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stäl1e och fråga; I[en hur känns det här., Där känner ni
vä1 rner dn annars. och då bli de a]]c]eIes förfärligt
käns1iga. - iilen Josef anser att ingen för vilken hypno-
sens väsen är k1a-r, kan hypnotiserase och Er-sa kan så1e-
des utan att känna sig rädd derta i hypnotiska experi-
möh+

- Kom likvä1 ihåg, att hysterl kan vara smitt_
sam!

Josef korruriit så Iångt i sin ut1äggning, avbryter
--i o.

- Det hej.r var ett rysligt trist brev, i;änker du,
oeh sannerligen kan du ha rätt, men du näande iditt brev att jag fick vara frhedersgästil när ni
sarrmanträdde herma hos er, oeh det steg nig åt
huvudet, ser du,

Han tackar för brev, gratulerar til-l ett lyckat s1äd-
oarti och hoppas att hon inte ska dröja llka länge som

han med ati skri_va.

- Ty då Cår jag under. Ti_fl_ d.ess ska jag späka
min kropp och ligga på tagelrnadrass.

1911.03.29.
Fjorton dagar senare skriver Josef ett brev på iiledicins-
ka fc-j:renin3ens brevpanper. Han har bråtlon, för rran är
mitt i srutspurten av medicintjänstgöringen, rnen ilåste
ändå skriva några rader och säga hur glao han är,att hcn
s].-a kor:na titl Si;ockholm:

- Gud, vad det ska bl_i härligt att värita där nerevid finlandsbåten i f örvissnin,qen at,r, ,eu är med.
Och seclan ska vi lära känna Stor:khotm- städernas
^+^iD UAU.

net är säsong och det ska bri en enda*rång, härlig festrr
- Vi bör begagna det här trllfället att tillsan_
mans inandas stockhohnsfuften. I'ö:.1-åt mig nen jag
rnåste arr pur g]ä"d je trampa s,rora krigsdansen ett
tag -

har varit stråtancle vårväder, nen ]ran har haft de.t:

trist, så t:'ist som möj1igttf.
- Det grejmde nig att östersjön i s jälva verket är.
så svår att kourna över, ty de vackra dagarna när
tilliälle til1 njutningar är rikast, då är det s.rå-rast a-rt vara ensaln,
rri.Iu susar vår genom solblå luft
och kådiga barrträd ånga
och sk;nnnlngens tystnad blir gåtfullt varm
i tr:ånanr:ie kvällar Iångart

eiterar han en av skånepoeterna.

T)^ r

lr^AD4
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Och så är det tid att gå ti1l båten. - il,Ien vad bostads-
frågan beträffar är han av sanrna åsikt som Elsao

1911.O5.14.
Elsa har varit hos Josef i Stocl:ho1m, som cie planerat.
Nu återkallar han i minnet det venod han kände, när
de si-sta vinknlncarna försvunnlt bland rrBoresrt lante:.-
nor. - Han ty"tou" det är besynnerligt att tanka.rna
ständigt å.ierkonriier till de sista fåfänga för*qöken att
hejda mi-nuterna och sekunderna, och deita fastän nhan

ej villelro
- Högtid var det emellertid även då och käns1an
av och lyckan i att vara två, som voro ett, ]run-
de inte ens ett obarrnhärtigt, obevekligt s:_g när-
mande avsked fördunklao

Han sitter på sin karnmare och skriver. Gumman i våningen
unde:: spelartlDomardansentf : Har du drönt om din kär'esta
i natt ...
När han drömmer om El sa, säger han, brukar han 'ralcra

och då är det en stund som om clrömnen vore verklighet.
När han satt med si n vän Frans och hans fästnö på ope-
ralrafdet, kr'nrie han ensanr,hetens svå_L-nod över sig, mcn

så känner han det inte nu

- Du har för: qycket levat Cig in i allt omkring
nig för att jag slnrlle känna rnig ensam. Det har
biitt en genensa:dretskänsl_a ned dig över hela min
tillvaro här. Så är det i arbetetl proileilaierna,
res;taurangerna, här i miit rurn.

Lien det bi;rande morentetrtdet scm,-ör skilsmässan dreig-
ligtt - - - är hoppet att åter mötaso

De har tafat om midsonnar som näsia g,ing och tyckt att
detta var väl tidigt. Nu vet han j_nte hur han ska kunna
uthärda änrla till dessr

1911.C5.23

Elsas sista brev har tagit honom på sängenn Han drömde

om henne och vairnade vid att hon var i rtxnnet hos ho-
nom med fa..mnen fu11 av blonmande hägg ochfromstrålad av
s olguldrro

- lierre Gud, vad det var här.Iigt. Undrar bara om
du sut+.it länge hos nig, innan jerg val:nad,e.

Nu är det kväll. llan sitter rned Elsas brev framför sig
känner doften ar' liägg, som tydligen fu,r'rnits i hennes



40

brev, skrrver fastän .Jet i kvätr inte är någon postSång.

- Han ska gå på operan med vänner:

- Fö1j rned och se Carnen. För övrigt vet jag att vi
ska se den gerlensamt. Ty a.1tt har jag gernensamt
ned dig. Upplevde jag det inte s;äIr, skulle jag
inte tr-o att en varelse i:an u.p-.pgå i en annan somjag nu, utan att gIönirna vä-rlden för övrigt. - Iien
det är så med dig, att du inte drar bort från ar-
betet och plikten, även clär ha vi hemli3a älskogs-
plaiserr oeh därigenon har hela mitt liv här fått
htigtid och söndagsstämning över sig.
Men ibland blir lärrgtan för stark oeh då är det
svårt att vara ensarn.

4 A4 4 Aa  alYllrUO.UO

Breven går nu fr"ån Siockhokn til-l Dalsbruk på yttersta
udden av finska fastlande'b mellan Hangö och Åbo, där
Elsa kommer att starrna tilI slutet av augusti, Josef har
stannat i Stocjrholm över pingsthelgen och känner inte
någon fust numera att resa någons:ans uton till Jl-sa.

nlen Lran försöker få frid i sjä1en genom att följa med

rfen slup så långt österut son rnö;iigtrt. Lå, 1åg han

näst:in hela pingstiagen i gräset bl-and blorunorna, drack

sol och njöt o:nväxlande av Hans T,arssons rrStudier och

rneiitationerrr. Havet va: spelelbIankt, han hirde furur-
-P " r Bnpa rivni nrar f rån nåeorr f örhinasseratrie116- -u-t -c6 Ia--O- -.v - ---c.-- ---O--- - --..-r

ångare. I'ien mest va:: han i- tanka::na övc-r tilf anira
-qtran.,ien - rri en liten bersår.!- Han har inte upphört att
tro ati de ska träffas till midsorl3ar, f inner detrfvara
ful,lkonligt orirnli5t at'u existerarrCå utan henne. FIan

har bestäIIt deras förlovnin3sfotografier där de stå
till-sarmlans.
I{u måste han skynda sig till båten med brevet.

- Har fo:tfaranCe en kän.sla a:t ai,'b du reste a]1-
del-es för' tiriict.

1911 .O7.C3"

Josef har varit över i Dalsbmk. Återkor::,nen skriver han

genast ett brel'.
- Vännen! -fntet oi"i kan bä.tre utirycka vad
jag i närvaranCe siund känner". ,let farnnar cch
innesluter a1l-a sneknamn jag vil].e hp-]ja dig i
mel}an oräkneliga lidelsefulla kyssar. Det ger'
mi e även siälw en s-u]a lisa i nin brän-arde 'li.rrc-

911-ruJ:uv 44frU

tan, när jag här stirla u! renar de f sarra, ict'ba
J,ä:1iga orc i sig innebäranrie den srrekning sont
vi iillviskat varandra i stilla l<ärleksfröjC, i
skälvanre lycksai ighe tr:känsla.

Josef sitter ensan hema i kväII. De andra är ute oeh
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festar av en kamrat.Tornuret i Ulrika Eleonora har
ännu inte slagit 1 1 , men han har red.an gått titl
kojs. Bredvid på na'r,tygsbordet står Elsas porträtt
inou glas och ram. Han tycker det är som om hon satt
hos honorn vj-d sängkanten.

- På rent intuitiv väg kan jag se dig och med
clen f öräl- skade s cl-airvoyans f år porträ-"tet
något så levande över sig att du tycks nig
vara hdr nier än rent andligt. Så gIönmer jag
tid och rum oeh genornlever: några himmelska
sekunder ned dig"

Irlen ninuterna däreme11an är smärtsan:ra för honom,

medvetanCet att nu inte kunna träffa Elsa dagligen.
Han ville inte tänka på det när han när som helst kun-
de sluta henne i sin famn men när frPrineessanfl verk-
ligen började 1äggaifråe.kajen, när ett återvändande
inte 1ängre var nöj1igt, kom det j- si-n hela kvävande

våldsamhet. Det var en vansinnigs begär att upphäva

avståndet mel-Ian dem när han utan besinning och hän-
synslöst banacle sig fram till fören genom passagerar-
hopen.

- 0, denna förnin:nelse av att sakta, oemotsiånd-
ligt dragas från varandera, vi som nyss vari-t
varanrjra så här1igt nära. - Inen det hö11, före-
ningsbandct. let kunde tänjas, det var el-astiskr
l{en så skal1 det oekså inom kort föra oss tilI-
S8ilL!]äOS e

Josef har suttit ned sina tankar, och nu är kloclran
etto Trö j;theten ef ter resan gör sig gä}lande. Iian be-
rättar om resan över Åtanas hav, natten och de vit-
skumniga vågorna, uppehåi1et på morgonen i l\lariehann.
Han har sovit i röksalongen och får därför se den

1i1la staden i morgonljus.
Vid framkomsten till Stock}olm besannades aningen att
att han slml1e få arbete redan på rnåndagen. Han had-e

både operationer och fick de:nonstrera på föreiäsning-
€11 o

Josef fortsätter sitt brev dagen därpå och sänder El--

sa ett telegram.

- Min sjä1 är fylld av 1jubel över att vara din.
Dagen därpå den 5 juli har Josef jouren. Han kastar
ned några rader till El-sa på kvällen. E\r kamrat har
lovat ha vakten för honom en tin-me medan han eår ned

brevet till båten"
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- lever av ninnena. Glädes över de ljusa, rena
perspektiven som fuflt behärskar tilfvaron i
vår kärleks heliga, gudomliga, lidelsefu]la
ri-keo - Gudrsåkirlig den är, förvissningen om

att ä1ska och vara äIskad av_dig. - Friheten
frin svartsjuka. och tvivel. ,en allt behärs-
kande känslan av att vi två til-lsarnrnans bil-
da en enda lyeklig personlighet.
Tack för' allt hos dig.

Brevet avslutag med flera ilPSt som omväxlande talar
om lqrssar, komplicerade frakturer oeh andra olycks-
fall son dykt upp och välkomnar henne tifl hennes
llegen 1änstande Josefllo

1 g1 1 o08o06.

Kärastel - Ingen dag går utan att jag vid ti-
den för finlandspostens ankomst kilar upp til1
min ganla värdinna på Bergsgatan - Oeh åihdå 1är
jag aldrig b1i pessimist nog att ta ditt rraldrig
merg lr nå f ulIt aIIvar.

-L/ "

Under'ligt att det endast är en inånad sedan vi
vilade i varandras armar. För mig har tlenna må-
nad varit som en evi-ghet av 1ängtan. En sak har
dock hårlit nig up1rer erinringarna från vårt
gemensam'la, här1iga rike, den tid dessa tj.nnart
minuter, sekunder, då för oss intet annat fanns
än du och jae - jag och dur då vi glömde hela
världen och l-evde bl-oit för varandra i berusande
kärleksfröjd. lje äro liviiga såsom från igårt
mot dem förnå tid och rum intet. Vi ha det svå-
rare äin de flesta älskande, ty vi mås-r,e uthärda
en snärtsan isol-ering och likväl ljublar det
inon ni6i att ingen kan känna sig narnarer inner-
llgare förenaci med sln äIskade än jag med dlg.

r^^af äa .;.,^+ lemkormten från en tur ti}I Sandhamn ef-uuDsr aL JqD I ll

ter en härlig dag med bad i Ålanos hav, med so1 på

nakna kobbar, med seglingo Han har på siinda5arna
ttflyktattr ut titl skären och cle friska vin.clarna.

Han beskriver skärgården och crröjer särskj-lt vid hen-

färoen på kvällen genom snala, 1r-'r--::riga sundr över spe-

getblanka fjärdar med aftonsol oeh otaliga f'ärgrefl rxer

- I,ien detta har inte värde förmig då du ej är
häro längtan bl-ir därav endast smärtsalilnare1' iag
har erfarj-i för sl,or lycka hos dig för att nå-
gonsin ensaJn kunna vara glad mera,

Hör du, El-sar om det nu är så svårt att skrivat
så är.det vä1 inte alldeles omöjligt att sjä1v
kommao - Jag kan i varje fall inte uthärda läi.nge
på det här sättet och kommer t111 dig även ned
den absoluta utsrkten att ej få fortsätta de nu
nåhöriarie fvra mlnaclerna nå BB.
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Han skulle ju kunna komma på en söndag utan denna riskt
men förel-sår att El sarttittar över eit slagrr.

- Iiog ska vl två tillsau-lrans göra Siockholm
drä-g1igt.

Josef s föra1 :r'ar vill- också gärna ha Elsa hem tif I sig
ett slag. Hans mor har bett honom pår'rinna Elsa om hen-

nes löfte alt koma när rrplor.nontiden börjarrr. Han

ir;al:or ait hsn inte bör vänta så I änpe utan kOmma Så

snart hon kan. - Ha.n har flyttat in på BB. Har ett
litet nätt rurn, nöblerat i grönt. Han tjänsigör hu-

osakligen på natten och har nr'stan ingenting att
göra på dagen. Så sä.ger han godnattoch i ett PS

kväflen därpå meddelar han att han hjälptrrtre präktiga
nniker tillräitatlr

,'
1911.08o11"

Avsänt ifrån Haga. Josef citerar Frödings ttVackert

väd.errf som i skrivande stund tydli-gen dyker upp i
minnet: rrOch vid Haga ringde Hagas gä}1a vällingklocka
ett ...rrmen är osäker orn han eiterar rätt. Nu sitter
han emellerti-d j-nte i Cet värnländska Haga utan vid
u^ -^ ^r ^++ 

D- t- n9,rar a Dluuuo ak sar.lina. På avstånd höl han en kfocka
l'.iudet t,ycks krir,:ra från an.l ra sidan sjön:

- Jag slLrngar boken, Tavl-an från den vackra
frödingsdikten hägrar förbi.

Han har kilai; ut omedelbart efter frr;-kosten för att
läsa obstetrik och har hj-t'uat en skuglig plats mel-
1an de branta gråstensterasserna utåt sjön.

- Irarnför mig har jag en trevlig vik av I'iäla:'en -
ett viti segel sträcker för fätt bldevind not
anrlra strancen - f grönskan där borta sk;rntar en
röd stuga med verand-a.

Kloel:an är över ett. Han ser faniastiskt foruade siI-
hue-i,ter. Det är skugian av träden och klinporna kring
L^-^ ^-n*'r-^ 'r]an r-i ssRr a1,1, kl-ocllan är nellan fem ochlrerrD å)J V U U4a

sex. Han har Iä"st 50 sicior men gedan g}äds han åt
tl Vildens borgll .

- Hur 1änge jag varit där vet jag inte. Så väek-
te mig klockan ur drön,rnen - och 1ängtan blev
intensivare. - I plånboken fann jag detta nu
nästan fyllda papirusblad, som 'i ett orntänksarnt
ögonblick blivit ditlagt. Tack du kära för bre-
ve t.
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1911.08.18o
T 'l Är Äqsq f i ok .T^epf ett tel ef ^Er-.m+41 ITg -^n f rå.oåd e

---- 
e Uvvr VllD4rll UAt a rlq5vrt

om det var han. Först trotlde han ait det var Elsa -
men det var hennes syster Ester. En timme senare satt
de i hagtornsbersån på BB och Josef tyckte sig ha

siorasvqter nå besök. i{an hade jbr-ir cen dagen och de

kunCe så1edes inte disponera sin tid. På kvällen var
ie på Berns och efteråt på itTua-buffdnrt, där Elsa och

hanrrhade frukosteratrr en härlig vårmorgon. Han känner

sig uttr'öttad fastän klockan bara ä:: åtta. Han har inte
fått sova en minut i- ngtt.
J rnors,on är det åter'1 ärdar, oeh då ska det bl-i hans

brevkväI1.

1911 .A8.26.
Josef korsner ticligt i kvä1I på sitt ftbrevbesökrr' Kfock-

an är bara sjur Han vi1I be Elsa gå med på en kräftsup(
som gynekologerna har stälIt til-I ned. Han vill inte g€

ensan och t:nker sig att hon skull-e kunna ackompagne-

ra honom när han sjunger.
Josef har fått ett foto. Han känner i5enftböjningen
på hu.rn-lr,1etrr:

- Den för tanken tj-li vår härf iga gelnensam-"na natt
på- väg ner til-I Skåne. Den gå:rgen gä}lde det
att leta reCa på mig där jag 1åg tillbakalutarf i
nitt hör'n vid f önstret och såg på clig. Skulle
kurrna ligga så och se på dig, hur vacker du vart
hur länge srrm hel-ste och änoå räknade jag minu-
terna till nästa gång du skr-tlle titta in i mitt
mörka hörn, t;r då blev du allra vackrast' - Vil1e
in,;enting sä;a för att inte störa det ofrivilligt
vackra i rörelsen och blickenr nen ett under-
tlyckt skratt sorn jag omöjligt kunde tillbakahåll:
förrådde nig, och så måste jaS ju ti}I slut be-
känna kort. - Den gårr1;en var det en sagolikt vack-
er natt - av allt ait drjraa är det nu fråga om en
solig dag" - Vad jag kan avundas fotografenf
Nejr nu måste vi gå.

1911 "09"01 o

Elsa har farit til-I Trångsundo Det förra brevet hade

blivit eftersänt dj-t" Nu befrnner hon sig i Kotka.
Den här gången kalIar henne sin rrkära Vilderr. Bre-
vet kornmer rnitt under arbetet. Han sätter sig genast

ochskriver svårr rrDon får vänta därnerer den här
sångenrr tills han har tid för dern.

Elsa har tänkt fara ti1l Paris, men Josef avråder:
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Då1ig vinter där. fnte våra snöhäljda granar
ned miljoner gnistrande diananter.

Han beskriver väIta1igt den nordiska vinterns skönet
och ber hen-ne i ställetkomma til]- Stockholm.

- Vad verksamhetslust och energi betråiffar kan
här utvecklas en kolossal sådan. Kom baraj

Josef ber henne inte bli ledsen för detta svårr Det

år bata en iunerli-g önskann

- Avgörandet är ju diti; eget. Gör det du helst
vi11,

Han har träffat Elsas bror Cyru,s. De möttes oförhap-
nandes rrtanför. t'ranrro'lon hä-. ^---..^ i'.^4 r^+ade eftefPO.IIIIuD uVaillvl vslIUlcIEIlt llal vJrUD JUDU IgUi

honorn. De till brrnr:aCe d aien tlllsaiurrans med kaf f e
pa rJurgarosDrunn i, rra"iigt narrregn" r'L:-a...rag hos

, | .\Kants (natlaget) och på kvällen Titus på Dramaten.

- Nu får jag atlt sluta för den här gången. Har
haft bud två gånger!

1911.09.11.
El-sa har meddelat att hennes mor Ida blivit svårt
sjuk och Josef önskar att han vore hos henne. -
Under c1e 6!-ada dagarna Cyrus var här graimde det honom

ar; å1 sa var isol-erad 1ångt österut, nentrfö:. tants
skullrr är han nu glad att hon hann hem.

Han beräitar om en musi-kunrlevelse til-lsar:uians med

Cyrus. De har hört Si;^ricr ArncLd.sson s ju.n,ga \riolettas
nr -ti i Trarri a tA.

- Den här gån3en var det verkli;en den mjuka och
si-lvcrkla:'a, glittrande näktergalssi:::r,ra jag hit-
til1s endast drönt vara rs.Djlig nen af d-ig förr
farT nora

LIen han känner det scm om han hade velat för'saka detta
när han ti,,nker på hur förtvivlai Elsa hade det just
de dagarna:

- Orn jag ainciå hade fått vaka med digr om jag
rA!! rilr-?iqkå dis moo och fö:.tröstan i din en-i'luu u.]. Y

sanma lramp, under rlina f örsök ati frann-r,ro1'1 a ett
leenCe i il in mors vackra, tåliga ögonr

Hans städerska koruner in och stör honom. Hon är från
Vasa och vet vilka rrintressenrr han har i Finl-and. Han

tar till fl.ykten med sitt halvskrirma brev.

1911,100120

Ett kort meddel.ande til-l iilsa son vakar vid sin mo-

oers Daoc !



Kan det tröste lidt att taenke
at et hjerte aerligt tro
bundet rned magnetisk laenke
vaarer viri .j it hiertes ho

Kan clet tröste lidt at vide
at det lever ku-n for dit
at naar c1u en kamp rnå lide
.-er al-er in;:en fred i rnj.t.

1911 .1A.14"
iosef ha:: tänkt sig möjligheten av att rrkila över ett
tactt på en veckas tid och överraska på sjäIva föclelse-
d":en, mer'r Trån :sund är a]ltf ör ]ångt borta. Han får
nöja sig med attrrkonma i tankarnarr. I'-ed en innerlig
kyss vi,iI han väcka henne och minns hur han en gång

tyst smög sig in i hennes sovrum och"omöj1igt kunde

låta blif att sakta trycka en lqrss på hennes läppar
Hon besvarade den i sömnen och valcnade.

- Gud, vad vi då voro lyckligan och om kärlek
sorn redan behärskade mig helt då kunde förd,ubb-
1as, så vore du mig dubbelt kär i dag.

Och så har de kornit til-l rrhösten på detta härliga årrl

Son'raren är förbi. tr'ör Josef var den kort, knappt fjorr
ton dagar.

- r.. nen aforig har jag he]ler känt så mycket
av l-ivets lycka scn då. Atcrig blir jag trött på
att om och om igen leva mig in i dessa våra ge-
mensamna dagar i denna väIsignade nånad juni.

Han minns den första dagen då hon möite honom och de

fi:.rd-ades den vackra vägen hern

- Allt tycktes mi3 för sköntr för sagolikt för
att vara verkligt. let var väl en dikte rl€r1 sårt-
nare och skönare än någon skal-d skrille kunna gö-
Ta oen. - Det var naturens eten furltoniga hynn
till livet - - - It4ånne den hemlighetsfulla sko-
genr blo:rLmorna på vägkanten, den nyutsprungna
kIövern på än;en, jar all-t omkring oss gladdes
ait se två unga människor som älskade varandr-a.

Josef undrar hur det är med El-sas mor. f i;anken är
han da3li;en hos Cem. En ljuspunkt i prörrniirgarna är
ait hans tant fda nåste vara lycklig att våråas av

rrderas händ-er som älska hennerr. - rrDet kärieksfulla i
nnaö?rAnra f ä;.ri nner. p'l Ä ri o f 3f ä- ^*tl\/rLrvr rarafrSu a

Josef uppmanar rrsin modiga liIla fliekafr att vara

lite rädd även om sig sjäIv. Det är ett viktigt vi1l-
kor rri en rationell sjukvårdrr. - Han har en intensiv
känsla av Elsas närhet:
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- En nati vaknaCe jag under förniruoelsen att du
var hos nig och att du grät. Var nycket orolig
de pärnaste dagarnar Och så kom ditt brev.

Han önskar att han kunde få ta henne i sin fanin och

och lqvssa bort hennes tårar.
Josef tackar för en tonsättnins av en Y/eksell-dikt
som El sa slrickato

- lil-l ackompanjenang är melodin förtjusande
nätt.

1911 "11,.22.
Det är strax efter midnatt. Josef li;i-er på sän;en och

tittar i taket, tänker på hur obarmhärtigt livet kan

vaTa.

- Hade komroit hem från en rrlrottningga.tarr. Hade
fått nin vanlJ-ga kvätlsehoklad på Feits och hade
i säl-lskap brod.er Axel Johårrssortr För övrigt var
kväilen vacker ned bländande vit, nyfallen snö
oeh några grad.er under fryspunkten. - I 1.'iuset
från de stora bu,tiksfönstren lekte små, små snö-
kristaller sin glänsande, skimrande, virvlande
1ek. Ilien trots detta, trots bloder Johansson och
trots att vi- hade fullt upp att prata var min
själ icke g1ad, ty .iag tåinkte på den ga-rIa visan,

Det var en gång två kcriungabarn
de kuncle @llsan::rans ej kor'ma

Gick där'för hem och var förfarllgt ensam. Försök-
te arbcta utan att lyckas oclr intog såfeoes nyss
ndrnnda position.
Så kon eit-tu--bre tanken: Dei är gudskelov inte
1ång tid kvar tills vi ska ses igen, soln en strim-
ma so1 från en molnfylld himmel-e och därför ser
cien nya daoen så här pass tidigt ( lZ.tO) en lyck-
1ig fästnan i färd rned att skri-va trll den mest
förtjusande fästmön i värl-den"
Hördu, Elsa 1i11a, du koruner väl hit över nu til1
-t uJa

]'lan slutar på BB Cen 1 d.ecernber nen sta,nnar i Stock-
holm tills hon ko:uer. Sedan ska de rtstu,dera fivet ebt

slagrr och följas ät til-l- linhamn och tiilbri-r:ga jul-en

hos hans för'ä1cirar.

- Uncler tiden jäimföra vi Stockholm och Köpenhaiirn,

Tiden går fort när han skrivero Han viI1 inte redo-
göra för vad han gör på frj-tiden.

- Det bleve blott en repetition av hu-r: svårt det
kan vara att ensam höra den operan, ensarn bevista
oen l<onsei'ten ., .. .
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E1 sa ha:: neddelat ått mor lda har det svår.t nu. Hon

får rnorfin för ati lindra snäriorna. Båda inser att
s;luk(lor:ren inte är av övergående slag.

- Dä:f ör, ä1 sklinren min, kan du inte kon-na till-
nigr kommer jag ti1l dlg. Du får avstå från lin-
narnnsl.e *canr

Joref tjrr,stgör nil" barnsjukhuset och ska fCrröka slip-
pa ifrån så fort som möjligt. Han har nu bytt adress
till Pipersgatan 4.

1912 
" 

01 ,02.
Josef är åter i Stockholm efter besöket i tr'lnland,
i ÅUo oär mor lda jordfästes på kyrkor'ården och i
Dalsbruk, där julen fi-rades. I brev hen til1 linhann
berättar han om detta. Han går som i en dröm. Dröm-

mer onvd:rlande atf han omöjligt kan återfinna sin
ä1 sklings vita huva ttborta 1 mörkret på Aura-stranclenrt
och att han när han vaknar ska finna henne ännu vid
sin sida. I{en det rörliga livet o:;rlr:-lng honon s1,;er
hur hoplföst det är att tänka så.

- Efter frukosten i Cag d:'ev jag ned iill Strand-
vägen. l,uften var f::isk och klar scm et't rlag i
slutet av anr:l-1 och man sl:ulle hrnna tro att det
var vårsofen son lyste upp Drarnatens vita fasad
och l-ockade ut de talrika föriniridagspromenerantle
människorna, På Strandväg:en, på konditoriet där
vi ofta varit tiflsarurans, trotLrle ja"g att ;ae skr-r.l-
1e f'nna dig. - Och du var där vr:I, fast jar inte
l.;,rnde se dig, inte kände Cin arn vila på nin, el-
l-er också är jag mei hela rnin s;äI kvar hcs r1ig,
ty din närhet känner jag. - Det är bi-ltert att
i dag finna havet mel1an oss, iner det var märkli-
,oa kraftet" som r*ennmcfrönnrarie miq nr-d:an_ ..._a J ag annu
kund.e sfuta dig i fannen. - Vad våra sjäIar kun,-le
vara varandra intirnt nära, närnare än våra krop-
par sku1le kunna komna! - I sådana ögonblick var

outsäglig iycI,:a, det var hängivenhet, jat något
högre än hängivenhet. - Hur litet betyd<ie rn'ue då
allt i världen, jar li-v och riöd, not det a-ri vara
ninurraa

Jag känie att Jat skurle kunna offra alit oeh ,;öre
al'l t för dig. Detta måtte vara kärlekens inre för-
vissning, Under inflytanCe av der,na förvissning
är "iag fortfarancle"
.a.r det inte härligt att våra s,iä1ar', oberoende av
havet sorn ligger mellan oss ändå lrunna vara var-
andra lika niira som förut.
Detta skall ge mig mod att uthärda verkli;heten,
att nu för en tid vara skild från dig. - Men 1änge
skall det e"i dröja tills vi åter träffas.
Nu ha taken här nitt enot'fär'gats vii;a av snö.
kanske får vi vinter, trots vårsolen på förmidda-
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gen. IVU god natt.

1912.01 .26.
Elsa, nin älskling! - A1drig kunde jag tro ait
de sista månaderna inna-n vi bilCa vårt eget 1i1-'ld trejm skulte bli så här sS'åra ait orka med, ty
ja::uari 1912 är det längsta jag någonsin upplevat
och l-ikväI har den fler-a dagar kvar
Hade du alltså en aning om hur jag måsie pejla
djupet av längtans kval lrrnan i.itt tele.eram kon.
Det var ett obetvingligt behov hos mig att säkert
veta att du var glad oeh lycklig, ett okuvligt
her'är ari s1ösa önu:ra omsorrer nå dig som var mer
än allt för mig och när jag lnte kunde något av
allt detta, grep roig en oro, son gjorde livet för-
färligt. Det var inte ett lindrigt ingrepp j- nin
sjä1, detta a't,t avstå från att dagligen vara hos
digr som jag 1ärt mig att ä1ska rner ån mig sjäIv,
1ideIsefu11t, outsägligt, oeh chocken efter in-
greppet var fruktansvärt. - Så korn telegramrneto

fnte vet jag om mörker och dimma skingras så fort
för solens ljus och värmeo men dina två lyeklig-
görande ord gjorde underverk. Aldrig kon-mer jag
väI att g1önma hur värme och ljus ned <lera ström-
made in i min Iängtande sjä1 och hur jag med ens
blev så glad och stark som nånsin.

Josef ber sin vän förl-åta att brevet blev så kort.
men han vill gärna ha det med båten i kväII.

1 91 2,42.O7 "
E1sa, min so1! - ttu vägrar tairken att syssef sätte
sig med annat änrtdet bästa hon vetfr. - För en
stunC sedan satte jag mig tilf arbcte, nen jag
hinne:: inte en rad förrän tanken smugit sig bcrt
till dig och tagit nig helt och hå1let med. Obe-
gripligt at,t inte det högst intressanta Capitulun
VI i Bumm kan hå}la intresset väckt. Nog försökte
jag tiIl en början att intafa mig hur nödvändigt
det är ait skynda på, men mot det här hjä1per
in-enting, Det är all-del-es som när jag är hos Cig,
Allt annat bl-ir obetydligt, allt vill- jag g1önna
för ait dricka himmelgk sällhet hos dig. I{en ändå:
Vilken skillnad I - å här ser i all-a f'all- mina
ljusa stunder ut nu" On du vj-sste hur tacksam jag
är för dessa refl-exer från vår 1"iusa, varrna, sköne
värld, scn föra so1 till det I'lifelhem son jag måis-
te uthärda ännu en tid,
Klockan är nu halv sex. Jag tänkte förut i dag
komma tiI1 dig först på kvä1}en, men som du ser
l-unde jag inte r'äntao Men jag blir kvar hos dig
hela kvällen och hel-a natten ändå. Ty medan de
här radcrna i natt söka sig väg tiIl min älskling
vil-l jag drörma, att jag är hos digl ait jag då
koilrmer att 1yda, nair du titr,ar upp från Citt ar-
bete och då säger: läs bara!-Beivivlar! - Din
Jo sef.
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1912,O3,15.

E1sa, du kärastej Jag förstår mig ej sjäIv.
kan dä:iör e j hoppas att tiu ska f örstå ni-g. l,en
ett faktum vet jp.g: det ait du är mig gränslöst
kär, att jag dag och natt lcvat med dig, för dig,
fast mina honaoe handsl:rivna e.i sl,lar ei ko.'.,it
iväg. Det var so:t om jag ej kunde få in i breven
allt jag känd e, hr.rr jag avgudade, ä1sl:ade, 1äng-
'"aije ef ter dig. Om 25 minuter 5år nu åter en båt
Iiosia vad som helst. Med clen virl jag ha en häls-
ning til1 min ä1skling.
Din Josef.

Jag lqrsser ditt hårl

tYlz.u).1Y.
Vänngpl När jag i dag rullade upp gmdinen
kI 8'' preci-s, 1åg det snö på taket mitt emot.
Här i den övre världen på fernte våningen har man
näm1i6en endast utsikt till femte våningen på
andra sidan gatan och dess tak. Därför denna pre-
saiska betraktelse över den poetiska företeelse
man kallar vårsnö el-ler sista snön.
Det är mj-n övertygelse att hustak fördärvat även
stora skalde:s mycket poetiska ingivelser.
För övrigt är det kvä1l nu. Klockan är 1110.
fngen brådska til-l båten. För kamrater är jag
inte heru:qa. Värdinran har just sl-utat bä'iciningen
och därrned en mäingd historier on en i heir.nes
tJ'cke högst underbar dalnatierh.und, som jag i-n"ue
är vidare god vän med, nen somrnär jag någorr
gårg råkar vara henma under bäc.Cni-n3sproceduren,
tvingas att ge rrfarbror cioktorn vacker tassrt.
iinli5t min tanke överglänser clen e j anii'a da-1,-
natichunCaro som ju äro beryktacie för sin dr-rmhet.
Värd:'Lnnan är ornkring 50 år och är änka efter en
läroverksl-ärare. - llen nu ärrgooa gudar vare lovai
allt oet där unCanstökat, och jag är ensail rnid r;.i6.
D..,äke::t har du red.an krupit ned i din lil-la fina
bädd, ty nin klocka är nu över tolv. Jag vil.I sitl
hos dig en stund, tills du stilla slumrat in. Då
vi1l jag sakta - så sakta - kyssa dina vackra ö-
gons mörka här1iga fransar ocir secian s jä1v, lyck-
lig glida in i drönnarnas vär1dr
I'latuen till i clag hörde ;ag klockan slå. fem. Jag
1åg nuimligen och tänkte på hur härligt det skulle
bli, on du komne hit över nu til-l- påsk. Dessutom
iycJrer ja,g at-r, ou verkligen kunde behröva fite om-
växling nu efter vinterlivet i Björnlandet"
ITor minns .iao mvntret vä.I atL du talade om a-tt vd.n_
ta ti]l sorl-ILiårcnr men det f inns intet som hindrar
att vi se på Stockholm även då. Och gäI1de det
verkligen ett vaI, t:'or jag att der'.na tiden, höS-
säsongen, är att föredra6a frarnför den stora folk-
vanCri,ngen hit tilJ- somrraren. - Vi hälsa naturligl
vis på he'-rna hos förä1årarnal troligen träffar
vi också på farbror Karl där nere. li'Ien först oeh
freit:st sl<a vi taga ut vad l\{ä1a:'orottninlen kan b jr-
da oss nu i vårens dar. All-tså: Väl-komen, ä1sk-
lingen mino l1ånne Cu kan ana, hur rrycket jag 1äng-
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Yänneu Axe f J^)rancron Lar ta,'i t exanen or:ir farit- o-'
+i r'1 ^r ':*^^s^ cär han är unlerr äkar-e rå las--arettet.u! i r r.IIrtL-aL- t u cr t-aII ult J.L _

Velander är' i Lund och t j iinst3ör på BB. Bäste vän och

l-a.':rat C.r nu laprcius, rncd vif'ren han hårjar bfand rr,ie

k::l -r,r-rrella f örströelselnalr oclt iblano avä'ces lren bä.it-
re .-.å1',iCtt l'r.: orvä>:L ina till- natf i;:r':r:ten. i-a\ !r,;r'

vän-iai a',t bli s;i-rk i vatikoppor elf er scalf atlna scll

5år på bainhu:et, r:,en inkubationstiien ä:" över ocli han

har ty .l i,-en haf t de: ra s jukdc:ar utan a.r,t :'öräi jra.r-

na la -t närke tilf d.et, och han är sai:er på atl, 11 sa

uian fara har fäsi hanl brevo

1 91 2-O4 .A4
T mnrrn.r är Äe-h -l år,rof reds-oruv v +sa4L

- Vid det ordet är det som om blodet rusade var-
ma re 6enom åd rorna, s3m or0 1än3tan h;t:.'e spränga
blöstet. I,iinnena kon:aa näi'rnare. liu ha de rrig
fulii fast.

är f iolå:-ets hel r"rias-saf tonsstc.rnninr'" sorn hr.r s:nkt
över hans ka::-rna-r'e :

,tit- År iu (1 ; e_ i s'..a'ni - ;kall jai ej :rJta cll
o:, c:r sirind? - l-r net in'u€ i m^r-.-ctr vi sl.:a iå i
.]'pl'rrl,e'n.:rl.qQ l^1- ^+r trl

- nu!-, ctt;su \'*:;:],f--Cn'.'CfC Såi

I'Ien jjlsa liar inte ku,nnat kolrrla och tiden blev för
kne.pp för honon a'lt koiua över till henneo Hen vil-}e
han inte i"esa utan henne - men han vj-ll in'ce klaga"
liarr:ske hcn liänner det iika bi*utelt ocli iet ::Jr ho:tom

mera cnt.

- Hef l-re vilI ji:,; se in i dina kara, l-ära ö;on
nair q irrtroq

... Önsk kun att de rörieste roser igen
rnå blomstre naeste skjaersonn€r .. o

Går han llC;upare in i sin vai'el-serr ser han rrvilka

rika :.:at i er åiv lyc-1:a och g1ä,1 jetr hcr oeponer-at hos

iionom rrf ör ensamhetsd er,p.:-rtatt hår.

- Kan du tro ai'u jag är l-ika l-iCelsefullt för-
äiskad surn nä:r våra 1äp,p31' mö-utes tjl-1 avs!.eo't-
kyssen i ju1as. - Lien oet är r'ä1 just iä"rför
son längian ibland blir så sta.rk ait oen biir
s;:,ärtsam. För1åi i ärf ör min melankol"r i kr.äl l-.

1 91 2.O5 oO2.

I{är Elsa j-nte ku,nde konma tiIl va}bor'gsnäss, for Josef
ti11 Uppsala" Nä:: han åier ko:ii:irer till- Si;ocl:ho1rn viin-
tar honom ett br'ev från Eisao Hon är kva"r i Åfo nå
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veig öcierut not ?rånrlsund. iian sänoer gcnast ctt te-
legram för ati; kanske ku-nna träffa heune rtnedan vår-
kvärl.en ännu iröljde fö:'sta maj i anin-sfull stt.rnjngs-
ni "iaå. skynn;ngll och hornas att han I;'ckatso - Hare har

v--t,at a.t hcn val kvar, hade han ltog l-lt-,c l.å:nat hentre

l.i cn l-tvandc t:o, fi):.Ln hon Lor-at l:o;--na ti11 först.a
r- -ijlloo a

iian rapoorterar frå.n llopsala:

- Gud, ändå, vad rnan kan fira vårens ankolstn
Yaci första maj änoå är för en härliz Cac i våra
b:?",i.a utiiversi te ts s -uäde r.

J U)- J2f a l.ar valbor'€'s -:scaf tor, siit "[i r-na f örc-
iräder? - Han känner det kvalfu]It att, fira de båCa

dagar'na utan Elsar ka.nske hade de kunnat få var.a till-
SåfiflåITS O

1 912.A5 022 "
l{u är Elsa hos s1n far i Trång;surrd.

! On du visste hur Jdå{ nr-l en tid hatat s jönans-
nis:ionen. Av fulll:o:rl i;t la:;srr,'i-*a sl:å;l-. Den
va:' l'ör' ni5 den s;,'nbal'a a(tl-cin t:1:.n t.i 1i at,i a.,'-
s:t..n'jet or.;s emel-lan ökats necl nåi.:ra mi'l . l;:n Cet
si:å1et s;;n'i;es nig 'Li11r'i;clrlJ,gt. .-l'e.g har ci,ell er-
ij-il letat ef t,er flera skäI f'ör at i f å i.a'ua ;'t-Ler-
l-i1,.are - r'n€.n f ör,- aves. - De1; rra.r nåi;]t som b1:.inoat
11ig u:'rler :cl'anje'r, och dei hela l,er .,if"verklr.-en
fö::krossjande vackert och stcrsle,let. - i,len nog
g,,-öder hai,et forifarande nrigot.

El-sa har r:dnnt i sitt brev ett rtvikariatr? *sorn he:tnes

f a.r ha:: tal at reed ,Jcsef olr n:ir de sist träffad_es. Han

]i:r rli -i'ii-l1s in Le vetat nå;yot bestr,:nt ncn nu är: de-i

k1art. Under ju-ni nTånad konmer han at-t vara alTrånuens

pä Iion:':cl l'be:'9. Pf atsen ar emell e:tid leci i1"f ö:'kl ala.l
1 jul-i ocLr cet är' j nie säkert at,t han eir mer"itera.cr

nc3 alt få fortcätta e-iIer a+ur, han trivs. ii:-n h:rr ta..'r-
platsen i horn on a-'ct El sa slta kor,na ti]l lio:ron i juni
l':r-'å(i - el-t.''r i ju1i, o-: i:on inte kap '.,ii:-'-a:e" 3:lulie
-f ö-or.drrn.lr:J: e i bl i lö-l änrt tr::ker han rrl:vistra övc:-ll

ti l1 ireirne.
Ti11 ;.ngst l'escr : an hen ti11 rrde go;'1"rr :,å et-. pa:
da;:aro iia.n .råste klappa on del e',t tag. De ha.r si,ött -q:

utnblrkt. le har siiött sig u.trnär'kt scm snabbt orll nade

så Dur::e1 kc:r på sjui,:hus när lran insjui'-na.de 1cn bult-
å-.:o:r::.a i G,;-i,ert,or'g. rt]larsgubbentt sa tte sig på tl.:et
ocli si': till'.'ct saken ordnades.
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iosef har fått ett foto av sinrrGullungerr.

- lIu o.a] ar solen balrom fenv:lninssiruset Lrär nitt
enot och midc'iar.en viiniar.

1 91 2,A6 .13 ,

- I,.in lirl:1 ingi - fArlor-n n.-sja,'en ko;'t, soli-g,
becår'an,leranin.]sfu11 son sai-rma iaf f'ör'ivå år
seri:n, trä:: o.e .ru-l r"cCa t,.lllane-':-.ra Llr-j-nr Ru.nebergs-
b:i's-len hälsa'l e vår'nyvaknaii€ 11rs1'3. nci irlev
för-rta ;rin5en ja1- rii:ti:t på a--L1"rar: 1i,n3taoe här-
if::lni önglre:: av arft hjärta at-" få hjä1pa til-1
ned s jönar-rsni ssionen i Trångsi;tidr ei 1eI railiare
att få hä-1sa på i pastorsbostäl-let. - Då l;"'sk-
iig }c,;nde jag jr-r e j bl ir ,'r,en ttoJ va-r' n:n s jä1
lelt cc': k,,i. llr't ho: oil.

På efter'ni.rda;en ftii:sö-l<er han sllriva eti brevr l-len

tankalna är rrall'r,för Iångt bortarr för att klnna sa:l-

las ffinon den trå.nga ramen åv €t'r, bretrll . llan tefe-
r'raf erar i stäl'1 et nnh hnrr,ns at-r, lllSa f åti hans

rnsöy'^ ITnle-l i rt- de l-veks ha vari t nh tcie:.'raf sta',,iC-c Lrr.

nen s',nti.Jigt. - llan -"a.skar för de gulröda tulpanerna
sonhan nu älskar nest, näst efter vildroso::na.
Josef ha.r' över-girit tanken att l:olri:ra tili Trånqsi:.nd.

lle.n har i :"il1l et ..ivit vi.:a f iir t'ett obet'vin'-Li3 iust
att 'öt'a n-,t'uart (siet ) och bur rit li - :ei i j'-nr'r;-:-

i'rng ör'er sor:'-:ral:'en. lian lian sål.edes tnte kc,::l1 a, nen

bönfall-er:ilsa ait konria till Sioekholn. Det:,r ju
rlhennes turll ait kolurra.

- Här är som på landet. Parkerr grönskar utanför
f önstret, ?å 1ån3:t, l;1ngt h:iil- sei' 1an l{älarbå-
-"arna vid Skeppsholnc:: g1i-. i,:'a s,,n cnå g1 änsande
vågor i solskenet. Kom ocit se på utsiktenl

1912.07.01 .
Josef har vr.rntat på E1 sa under juni nå:rad oeh i:nd.rat

varför hon inte ko:uner. Så får han et'r, l;rel'.

- Satlan hr'r jag väl i större späniring öppnai nfi-
got brev än C et i::!n :i igr kd.raste r i Cag.
Från början vil-I jag iaclla riig fi)l fctotr som
bii.rai' tiil att f iu.i.ra smärtan, fast:in den håll-er
på a';t 3:b::a :irig va.::sinnig av längtan.

Varför har hon inte lrori-nj.t? - Han vilf inie tala om

hu.r han har väntat cch fortfarande va.ntar henne. Han

honnas for'tfa-ande att hon s k a 1 1 konrna och att
han ska få trä fa liennertsnartrr,

rri'len sl ull-e cletta niti horp slå iolr sl:uf ''l c Cet
nÅ'l - nnt vi l kot iar" t,öns1.ande och irt;vul-1,en- J *tr

dock riktat bl-iclen.'ned gl:rtt mod, nu i si::ta
stund v. sa sig €i.Jast vara en hä,-r'ingr jat då
kan jag intet mera. Då vet jag ej hur det går.
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ijn tröst ä:' det ju a1ltid aii reclan v a r a
på hospital,

Josef ldirrnar ån:'-et och nå:irner sig a'-t ll;iorsrarx*anrl

har slirj-vit också til1 honom on ganla nöbler. Han har
avslar:it hennes råd tr+värtrt och tvivf ar inte nå att
f,l sa är ev serra rnenrrlg

- Våra nöbler - desea son slla
sä.Llrkap i r'årt eeet soliga,
hem ska vi ve::kligen söka ut
ei:r gottköpspri-nci per.

På r:riCsc:r-:na::aftotien var "rosef på

bii vårt datliga
f rrsi:as t. ?t!1sä
ef ier he1i, anrfr'a

Sl"anen. \ret 1nte

riktigt vad scn i,rev ironon dit. Värrrl-ä,Lnj r,:ar'r:ra har ha:

irr co'it ti'l'lr.ln-r-li-l- nf*o r'Tch irrc* ^^* 1.ör--r.-LJf t Oa La. rtjcll JU.-- U $Uln lrall VaI l-

vaktstugan och skrev ett kort til} El-sa kom man in
frned en björnbiten stackarerr som han fick ta hand. om

lian tycker det var besynnerligt att h.an skLr-l-le vala
där just då. - Så vädjar han ytterli5are en;ång ti1I
elsa ati },o:::a. jian h:r varit ense'n på sjn avdelr:i:rg,
r'c-..Frl är nrnfoSsOrn tilfbaka OCh deSSlttOn: kO::ref än-

nu en l-:.1:arc, r'e.rf Cr 1-ans tid bf i r r:rno're u1'rt: -e n.

t 
^4 

n  a) a{
lllZo')lirt-'1.

jiä:'aste! - Tornuret s!-og nyss elva. - f palken
nrassJar ett sallta sifan,je sonlr?-r're;n - clet ä::
nijrirare ä"n någons-Ln förut. Jag s:1,,g en gl.i;::i av
l ju"s i drit f önster och skyndaie hitn Ka,n clir
fcj::låta den sena t,inmen. - \rarf ör jag e j ko-.nit
f ::rr? - let är också mig en fu,-r 1.- i; :ri,:5 Cåtn,
ty ja; har nir^'uan lri,"rl:tat ih;ä1 rrig Cen hir ti-
deno - Och cj ii,t sisia brev kunde absolut i-cke
+,.)i.-+^U- Vi U4 a

Tj-i n qr-rrr:roni.er.-l ylr \r2r r;qn'trer- nnh j^. 1'i p 'i^- 1^'h
ö---,,iruLJ aji_j vaL rqLÄur t vurr -rL ru J4tj ÄUlr-

nat beciör:ra den roed kalf t förstånd skulle ien sä-
l;ert ha gjort nig rörd och tröstad - rnen Cäri
lycl':ades jag e j. i)et är svår't, och r'ä1 också
onriirigiea-'i,'u beskrj.ra mitt srnriestillstiind då"
l,;en hade Je.i: en sådan pat:-ent, oriincr-acle jag
broxl och si'n3läge. - ,Tag s jalv var ele-l ier'-biC.
mi-n o:öjligasie pa'uientr i), lLan li:.;,".rnde absolut
at-r, 1åta h-'er.r::r.o.ia sig. f-.'är'lorrr hair reste och
resef'på sör:ca-'ar-na 1ångt ut till ie ytte::sta
sl:a:'en öste:'ut, ri är Äf ancl s]:avet bör ja:' och tror
at'r, hatt dä:'iJenon .rora-,er s*n äls..1ing nä;'marer
Och dli:' sju-:r,er han ibland

... toner, nens let inoci stranden i trille
akt om I vllle s,vnge og ;spi1le;
tone::ne t11 he;rdes h.ierte ni bar ...

'D ^^'--8 -a - Oay' irc hrr- inrr-ni-i noef -uror nan oc{sa pa. .-_--o
annat att i,.ii::'a än 1åta honom hål-i-as.
) to"ä her jag slöj-re ;i1 äd jc öv-or m,ina p-nlra petien-
ter (t;' i-är ha vi ninga o1:.;a s,rr.ier, frin po-



-r5
pu,lärt s.l:. nerivösa til-1 stackare med grovä ärr2--
tonrsl,;a f öränor'. ngar).
Kl-ockan slog nu någon halv'i,inr:a.. Re;-.net har u;l-
hört. )et hrr best'rnt l jusnat något. - I,led na'. : :nl
ljunna flrjktar en kairleksfuf l- kyss från .jin egen

Josef.

4 d4 
^ 

4 ,1 I I
I Y I I t I L/o I | .

Kiira nin fl ickal - i{onpas jr.-: hiilrrr f:'a:.,r i
tid till din för1el:e'iag, o;-; jerg rer nig ivi:g nu.
O:' Ä: r'j sste hur jr-g har j-rrat o:,-i-ring i aif är'*r.-
na j- sta'n utan a';t flnna ann?.r jag sh,J,le vil-.ia
s:'::ia rlii i tlag utor roso,.o - llr:r ro:or ä:"o Si:-
da varelser. Kanske, shrlle ,le rnte -Låia vid den
1ångvari.-,3 r'.:r&4r "ärf ör ne-'lf ö-r..ian,e r:r'c, e":tko: t.
31e-ie gl ad ol'r d-u p:i, detsa:.-ra vif 1e 'r,a u.'{, nå.qci
efier din egen snalr.

Själv har ja.g jour här på sondag. Håller nig
henrrra då, rnen mina iankar äro hela tiden hos
ur6a

Kära dui Då var det en sak scm gjort ai,-b nånga
brev jag tänkt sända trll dig fått kor,.ma i bra-
sårlo Jag har nårnli;en sett sonnarens oeh deil sis-
ta ti,.lens htn,Jelser i en belysning son inte gjort
--i - ^'1 -; mpn inr hsr- nå lränn ql.*. i=r m.i ^-..-.^-f ^li-ll-L Ura'-r ! ----- u-c u-.r) ----Ur. LLiJ/ld u-
tat sltuationeno - Så ri'ycket är säkert ai,t ;ag
rrit'c under a.lr t äl,sliaCe clig och a''r, t jag inie kun-
nat 5'-ira an:rat un vaC ;i ig gjort. - längi;ai' så
ati; få se di g igeno
let är fa'r,al t att vi har r,åst vara skil-da åt .qå

här 1än;e. .iil;lri-ti€ dLr. l.:itn;ler över i vinter', eIl er
j'rur har iu r;lar:erat?
Kolrller på s , .' C ai' 11",1 .,-c s or. iiu en inirer-1ig 1;,-Ct:-
ön skan,

l'::ll. I lrlYo

,n^tsirt:-ngen ninl Du kan inte t:ro vad ;ag
tycrrr det ar Ledsa-rt r"eC d,n cvira tyr'unzl ,
Skur, le väl knapnast någon:.1n ku:L.la öven.inna
h;inninrskänslai^ ÄcF -.^,rf^? /),..i .jzfi inte visste
ait du änciå förstår mig och intu-itivt känner min
kä:'lek och ::'in L än :tan. - llog var 

"'i 
?g scn du tro'; -

rle hos ciig sJnda.:er-. den 1J:ie nå e'ut a'lldeles
s
Ja.g nur-r'acres tiCJ-gt på da5"en f ör nri"3,ot på avdel-
rrin,,'en - minns nu inte varför - nen in-.ran nan
hu:nit kl,'..',:lra detta, harie du r:,ig n,v*noli:a,-i i-ns

t-i j-r. Uch re'll var Cct rö;t id hela duL en pä t-'L:-
läq lelorrqfi- - T'sr 'li-l'lq År, -ir.1 c* ;r'lao-,

- , jurrt r*r ra i,ut dr uL u - .t\ a- ia c'n
clen 14:de olrtober i Finland? - Jag ha,cl e visse r'-
1ig1en en m.v-cket svag anlng om festliglrter då,
:en inte -"ro--de jtrC det ';ar airnat än dyni.n."arna
från da;'en f örut. Du f öi'låter väl att jag f o::t-
fara"nde hå1ler styvt på den 13:Ce. Fö3 ni3 har
den då,oen pll 'nvcket kär traditione - )et är så-.
l-etles en verkllghet att vi snart sl<a iara till-
sarlnåns här i S'..cek-holm. Jai är så gIa,t att;ai
inte kan sä;a annat än:'rH'-rr::alrr - I[r kan inte
tro hur hjär''c,ans r.ä1.l^:o:::en ,lu är. !loppas du kc'r-
mer så f crt du någonsin kan. I'lia passar det bäst
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r början på decenber' (absolut cle f ö:rsta d.agarna).
Jas. har tn'r,e br-rriri mig här län;re än tiLl den 2C
och naturli;tvis reser vi hen till jlr1. - Och
här ska vi ha så nycket att hir-rna rned först.
Tack, ä1skl-in;,,en, för brevet.

1912.11.26"

Ett, koi t re':,:elan:e på hospi'"a-.1-ets brevlrar)rrer.

- i4ar'a riul Glad a-i,t du i storsiaisvinil-et än-
nu l-La,r en ta,'ike livar åt nig" lärf ör ko:"r'.rer ja3
a---i, bli oig evigt tacksar. - Iien !.rjTa rtvenlig
h11s,:nrr ber jzrg irL',i-t"liren få slippa.

Tuus Josef.

Vad ha.r inträffat? Varför så kort i tonen? Elsa jrar

varit t1'st, Josef har k-lagat över' henne s rrevi5a

i;rstnaclrf o Ef tersom vi inte har El-sas brev kan vi inie
,n-veta' {ter Josef s besök i ljalsbrulc jul- och nyirrshel-

ge::na i 91 t har hans brev fått en ton av ökad lidelse
och snärta. Han ber Elsa enttäget korrrna ti}I påsk,

nen hon ko--:;:er in'r,er Han hopJ'as på r.a'1 bor.qsr.äss r,en

hon slla til1 Trångsund. och kan inte. Då det vi-sar sig
a'ut hon varit kvar bl-ir han liie si-;rad. IIär Eisa för-
söl:er .Locka honon ti11 ett trvikariatrr vicl sjö;ransniss:i.
onen al:: han blind för hennes intentioner och svalar
oa::ti.gt att lran i stä.1let frfått 'lust att göra nyt.iarr
ilp.'rs lillartl,rrzpinrl nå s'ukhrrset får inte hell-.-'r:'v*

i.irli nr:h inl,e ens i iu.] i rråsor ^^*--..-;:^+ rrte fri-rljirL: *r:! .JvJi f r: uu 
- ----c- ..-l JU. L rcl a'c1 - U. rl

i o}:iober arar han aL'r, något har 5åit r galct och försökt
reda utlreti nissför'ståridil va.rrs art cLoch ir-rte i'rarngår

av lians brev. I noveilber förebrår iian herrne för hen-

nes rleviga. -b.l's:tnadll ocltsr nä-r hr:n iå svår'ar llmei ven-
I i rr hi'l senll h-l i r han riktiqt sår:d onh ni'nket lcort i
t0neno

1917,A1 oA3.

llr ra ]i- -t-a drr! - i'-f,1oi intres:ri,nt jr'-r JL.g ju
ä'nu inic a'rt tal-a ont r,-'cn j ai ban en så kallaC
leciig s'rund ef ter miri'lagen fran- ör brasan; och
d;iu'f ör reducerar jag avs tårrdet och tr'o:: nig f or't-
farande vara hos digo - L:rnu har ja8 -"å levande
}:rrar alf tsariinans vi ]rade ;,:errensant. j:ur vää kän-
per jag inie foltfarande det outsi.-;li5t härliga
i att, nöta. och faioria dig s;äIv. Din s;äl och
rirn kropp i inrre:"Ii ga kyssar och hänii rrra smek-
ni:raro - lill"a dul llrir jag nu objcktivt fJ:rt-
]ler bedö:'ra vad det är hos il.ig som jag inest äls-
kar, kan j.-6; inte avsl:iJ-;a nå -ct särri;i-1t, ty
hela oin varelrie, ailt hos uig, är mig l:-ka käri
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T.'4rrno iria vnrig enskilCh.:t hos dig är eti före-
nin-chpn.l nqc o-.^f 'l-h nf * l.-.lf cr,n ,.Är r.-ic -

-;1 C 1l anr e1T. teT-- -."*,. .1 /Cil-1; -^-^ j.. 3^^r^ro Äpl.är- n^l^ ia.- t.,tekC: f nir a_lC_rILols JU l4D UAj g Us U ar t VLIl d-.._, -d ----
ri e ha rrr)rtä.kt flera band elf er kärt miE så här-q: L v\.vrr

'li-+ 
^h.,).---1 i-.+ +-^+ j,.^+113r, orunolal'T rasu 5rlrr JUF'r, llllo -

Sr,n irs n;-'rrde i tel ef nn ci ek re:an b,.'a. Kon i
SoC 'L,iC hit tacii vare å.t1j n"-n }ycl;acies köra in
f örserr-i n -en. i{a1ie T,rnc e}öf och .iar -qaat ert se-/.nit (ien r.,n vi rr:": pf.j 'iler:rDnlJen i ilalnö) riclaie, /-- --- \.":nJC OCL C:1 Vr lnIC i,llt-jre OCn Jar- n':jil-ll-''C'n/
|-.1'r'l p -1-;l . 6-*,oncFn rnirkrlr,d s'l :4';ggg i'i :.af t.i \tal

-'. :.'L

och c.et ;lck rä.tt så bla för' sig. För ör'ri5i vill-
'i rr.le i,.i^pt ev h-1---+Ä + .i ^u,u-lent- el.l_elr Sl.ol--:.r'-,-u u-.._! U ar LgI-AjlLat La'^a -t

-l:::ilarer, sor:r jag ej sett på lir::3e. - - - Rosen-
h--.i i rnr=nncn'liro'lri-rrir- 1.-rr i'ol r-r.åp cn"-'r 1n.*

'"L

:- n J-rr:i:r'l;-. -. {.':i rc':: f i. llo:-'--it ;e :-oi f f :'ta -i:;n-

T l-viil'l -'n^F-"in- rrä'l u:'n -l-,:tniCUS OCh b.:r'l:OnO::t- d "'.-

ti lta hit utr ty oet är så s1r:rnerl:;en ense-:rt i
i dehär t::e rurr'rnen (trots tre brasor)o - rack
Tnt ol t? frih or^rrr_1.ä.| a.rJ L t 

jllIll o: D^l 
-116 a

T rår kwäl'l res*e n'rn€eqq.ryr'r1 ti I I Twsl-l and nå
en tio dar. Pati sirtei'na 'rJclf s vara glada att .i:g
]roruit ti.l--Lbal<a.

Couå träifades di de unSa tuo Efsa har ko:,i-rit och följt
s:n .los3f ti11 liirha.rn irrr Ce firat J'":.1 ocl: ie rn''riJa

er-tsailna nånadeirnas snär'tsårlma 1än,qtal1 u'Dp'l öses i en

stor bef r j-eIse.

1 t)1 7 
^1 

a\'7I J | )a - ' 0v I a

iil-:::1in en rinj Tack för brevet. 0n du viq.rste
hur vdl-kor rren och ef t,erL ärr:. tarl cu ver. liog önska-
rle ias rjei r'vek^r rr--r j-+ *'t t:l'.erle i-;er'nist

U,-O * ---CU -LlVlr|:lt r':CJl !'LaUs 
^:la"r',,.hn-^ec o;--r- roÄc.^ i: ^+ L -^:-'l S(;: la]:vä]- va:itrrurJJ.lGL ö l t L -LraJi uiit L U U t -trd.'

en evighet, f ir-rna cirn käi-a han'igtil bf and noi'Eon-
pos'[en. Och sf. kom Cu själv och gav sii rn)rcilet arr
vl.r'ne ocli innerlighet
Undr'ar så hur ni har det därhernma nu. Treiton-
af 'uor1 firarle ni väl på vanligt sätt nied fisli och
rräf - r-ii-nrrrno -i Cl: ,len fr"'flS', ,rdi'..t snårf CiSt f cr-.:r, Lo .. rurf
'rri .l+nir.'rnna rrnÄ h^.-tiÄ ho*'i._'fat-, - "nSa".f Vaf"-,jrr- he::-a. J,.atretlt.ln för k.ri.l-1en 1;'i:i-e: te och
---r r ..--,b,a+ *,-^:-l i -l,vi s haie ier Lvi .ior:t.:.al efl'.dti: -".LtIsU. !.VU--rr, vv+D -rc.-,u c*._ vru J

ori'-r'ivna, och Cet var ";u alrti'i ',i 'ct. Jnie i'r-
s i,år -i ao hr;." iar lran kairua. eitsal,he 'i-,en så snt:rt-

L..-

san ocl: !i,' su rra : r nq lcva slln j e-, t l;'c^ol-li.
D-.t är: son om de l-evanCe :"öiia lef"l-e>:elna i'::ån
I p-rsn i w,,i -t e e t I i-l la r-'-"tr sökl;e si r vär rinCa

"*L'*L*-

hit. - Llen ändå: 1än3ta'n bl rr ibla:rri o1id1ig.
Sri v:r' det igt.r. Då måste jag arcinenera hela
cia;en, \'al 1i', rcla ti11 de stä1l.en vi ilenensa-tit
besökt: Bru-nnsviken - Haga" På kvirllen såii jag
Johan Ulfsticrrlåo På vä;-en-dit s-"et jag r flr-
bifarten in på lconrlis vid Centralinstitutet, Hur
g]ad blev -iac inte :rär vårt i:qrd och våra stolarJ . 

-.. o"o -,,^-^ "r r,.r.i ^^ t^r: f rår.ade f l: ckan slul gerve j adeVUiU I:')-a,Ql 
"O-, -

oin hon lri;n4e skaf fa nig slrrivpair clo - Det krtnoe
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hon inte. lå skrev jag på korten vi köite på Kron-
---;-.^^- ll.^+ -.-pl-inserr Jei. ver son om det haie _Lini:"._t s-:ä::tan nå.:ot
C;;tö jJ i3t at-, vid den tiJen uiy;drir-a lluver-t.
Så blev det t,eaterdags. Dä:-för vilar ko:-:ten for.tfa-
ia.n.ie i r:in plånbok.

1913"01 .10o

Cu.l lunaen m; nl åierensan vj-d lir-a.s:-:', ef ter"
nirrda,.en. Hade sl_a,1rt nig ner i r:,:1-'t,e;'r: -uå lu:.;:iet
och lericnlevde ärnu en gång de kr,.ra rat,, erna från
oig i norse. - !å drev nig en oför.l:larlig nakt
infrpå expecliti onlJ lär fiöt-u€ jag dig i'::d d.e iu-
sen hä1snr:l-arna ocli ti:::ru harl_i,ot ror onfr'isk
ef ter riiolii,-nprfrjcnaien. - I.Tånne dil ar-.ar att vi
båCa nr-r suii,it franför brasan och ait de g'liirls--
de 31öden berä,ttat r.ackra sagor om ict r,öd_a Cu_nk-
let i r'år' f ö-r trol f ade vrå"
L-en nu börjar ronden....

1911,01 ,18.
Gul}inp_;en mint Jag hinner i kvåiLl inte skrj..ra
rer än et,t par raier, ora jag ska 1yc.<as 1'å rlet
l:rä:: med tåget, ocir ändå lran jag ju inie vara sä-
ker på att t:'äffa Crg hr.jt*la. V1l-f e blo"i,t ha sart
ati jag nu fJ'ckf j;t överlevt flyt't-nlr -en ,rc[ ] r:-
irit i lugn och ro hos ett värdfclk son talar
skånska.

Det är ju no::s f öde1ce,f ag i il ag. Iio_,:rer ju,si nu
från tel e.:raf en. Tänker ni har den van]i5;a kretsei
dii.tr:roster jtufia, Benn'ta och znd:.a, ::on åt'rirr:-
tone förr i tiden aldrig fattades clen 18 janu.a-.
ri och 1 decenbe:^.
Det är en stcr f est med dans hos i(ants i kvä]l.
)ir ltzr' jag nu nitttrfoia.:en nutri',t'-uJ,.rtr (nä:-inos-

t " ., .-- ---._-_
siälle,) men ja.g vrll e j gå ciit i kr'-11, t;. sak-
fiaden och sinärtan skul]"e eniast bli bi't"trare -
Jag gil,r no5 ut ned lapi-dus och dricke:., i glil,t-
rande vin en väl5ronrens skåI för ninlltrofasia
f-lickarr och så na-r,u:.1ig'r,vis för rno:o (;li nu in,c
orolig. "et b1ir sauJna sort som vi ]raCe !-enen-
sant på Fenix).
lle j,nu ser jag att jag nåsie sluta.. Ilar ira-::rske
redan skrivit f ör länge. - Hör c!,u_, tös:en :in,
du får inte vara på rninsta säJ.-i,'b or.o1ig. "e'c be-
höver: du in',e ,]:ie I I c=ro Adres:..ren är i1eru:,ingt'a'uån
23 At III tr, - lvc}-a på r'esair!

tJl )oLtt ol)c

Gu1lu,n;en rnin! Ta.ck fcir. ditt brev i dag. l'le.r
jag nu ned hjiilp av alnanaclian iar reda på a'ut det
i varje fall in'ce är så länge se'n jag frck ditt
fö:'ra brev, kan jag knatrpast tro rnina ö,:olfr ty
ja; vef inte hur -lång dcn t,i :n synr nir"
Dr mir. tro jag h,Ler'6ilatl, överr.askad när je; efi;er,
de förwta orienter:ande orilen i 'oelef on i ; är
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kr.äl-I hör en :;1;ej-n:la _", rn jag l-ntOr-" vara ntorS,

ll i't ^-fr ^^L det var vcrkii,;en iir e n if lu.r;ign.-!yA tL.-G VUfr Us U VAI vLl^IA err 
-ir _v-r Ir-u.'

l-nr l.: nm q';"lrr nnh iqc härrle Äio lirrc lorrrnÄo,
ibiand too'n. riktigt bra meo de iär skiftninli-
arna i rösten son jag, när jag varit hos riigr

I '1 .----- JJir
ÅL,t.rl.a U l.u\.-::-J-ta Ll -!-!t -L4lt L Uil" UUl. .,

.-'.b'l.'i.'.--^ra 
-..^j1- 

'l;:s^^ 1ä--^ "r'-'- ^it .lrtlt:lt L)UVe:'ue lilUS:J.:r ISnf er .Len,ret il;;11 ? L u OU

l-..u f 'r, e:: anir'-:' .l äi'omo

.r-.." rÄr'-.3- i.r*s 2-"_'u jaii bJ itt, så här förän;:.a:l ,'. ^t, -
.-^J-l-lc:tr, vs V uut ur dL: --.rilus fij us tr L

u,ihärda att 1ängre vara utan under-rij'ur*else fr'ån
dig och där'iör rr-nirie jag på, Llen in-r,e a[ade jag
när ja6 r"ingde u.'p a'r t ja3 s.:ul1e ha lycl:s"n att
tr:;'if a rl ig s; äh'.
Tjxn .r,, -.'r 

-l 
"-^ er. _ htlr '/r.\ Ärr r-^ ^'-'.llleiruf "V, t',U-.:U.lt E:it -ir{- i u-l uu LJ U c-' U U .'d . il\'i

bli ledsen f'ör dei du si:rev om, niil vä.1 in.-,en-
ting s.r:ull e ',,öra nig glaiare och nera varn om
l-,ii'-,.rA+ T'-.- s-i växl.in.ar i t-i{en är. mve'"letI-Jrj-l UeUr - l-sll L--lu vG^Jrrr|jur

vanlifla och har in-enting att betyda. - Väntar
du ernelf ertid fortfarande, är d.et sannolikt kan-
ske och Cå ska vi ordna för framtiden omedelbart.
Vill rlu därför sl<riva dä:om, så fort du kan til-l
Ci n c -sn yi.ntande Jocef . - HäIsa ti11 vår egen
rl_l-La vra;

I Y | ) oUl o | ) o

Gu11un..,en ninl Vad var den st,rål-r.:lC c nc:'-
r,-,T(:l'rsr -i ils rrot ien lfin.lel- av 'lvr:'r:a r'irr '"ör'ir-. ;:--

in i, när jag val-rrade i 5år morse. - Fl era gån€-
er on cl a.'.en är' j:.1' liildig att s1än3a bcrt böc-ktrr:
och l:esa t\'ärt iren till dig" - I,ien så kon;rer ef-
terta-r,ilen och frailihåiler Cet orin-"1 :ga i ati, irv-
bry'ua nir'" i sfli-rspurarerr för tcniar:et1 .

I da3 I,å ncr"_'onerr ::.j [+ues Jag ay en uncj-e-L'rä.itelse
s1:n näi'r"n be-.i-:vaue rri.j och r-.o. ci e rli3 }]:rs'u&n o-
du,r'li1; f ör restcn a.\' da]'en. ln ,*v vilnr.rna och na'
12.-s1,,-'--11-.2'1.e r.na. o-rlzon i rår kv;.1 ] 'rnrl.e:. Sl:r.id Ska-
se;1in5 i I'ior * tä1j e . Vi hari e da -en :'öi:u.t varit
ii I I ra'.- arrs nå Stadi-on och set', l:lrricisl-otävlitr,art
Efter"åt tömde vi en bägare g1ögg på den li-t,la res.
*a*r-- nr Ää; Aldrir ana.le vi dS" _ _ - Han varV44J C 'i:.cif ll(_-J a --ruJ +L
L:'..r..i- L:-.r^.r -^;1-^ .-i.i al]_a utelj.vss,,,ra_rrc.r ..--I!t lidaUau IJUJ^8, 'JeJ I \!(l

patsero SLru-] Ie niiron kr;.nna.'c kJ-ara clen -eitiiationen
-i,.'cl,C-r -.;?tr I ',n 51.'; . I p h2 r' . O..t tr1yt. :.-en ,. et Vaf
viil- llö1,r-en. Lriq i vattnet 2O minuter.
T-,ii l a du, jal i:r' rädC a1.'r Cu åjr' led sen n:)- nig
f ir ai -i, iar i -'e hu":nit hcn :.r-tiu. !q l, 1:11' kans-1'-ed-'L

Ir;r1';31' mig aLt bör'ja på ned et,L" i.':rne ii]1, Incn
in e r-ui ng o.rog henåt, d ll du e j var C !l:, ocir så
lfc*o ir'c lr'lrla är-.n"nq c:,-.:iÅio* - lrrr 1^'or iao

J- - u-.\'c (r'- j.---(l r-G. Ir" f ö U. - J.U lld! JalJ

sanvetsirval ef l-er va.d det -r:an valrae "ka göra vad
ia. l..ef.: 1.h,f" 21 ,, 1--1i jr; '.-'-i -- '.1n n:':-fa na-af ti11trll f,.dlU-Li't itg_r

tar Cet,
Tack för lrVi l-drosen i sinult::onkorfrrr Den rara
un:cn har jag pii skrivl,ordet franfö:: r:i5.
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191 -7 .02,22.
Vä..-rnen mint Nu tänker jag ni åier har kon-
-it in i val'daislivets lugn, sen biskopen och
n::äsierskapet gett sig i.;äg, t;,r de har väl- gei,t
sig iväg? - Det nås-ue ha var.it eti, fa"sllgt be-
si,;'rr och så fic:.- ni väl- rrväckelserr och d)'ningar-
na 5:år väl äirtru r'iiit så högt. - Ja.g är" näs-l,an
31ad- a'"t jag sia3p vara ned on härl iglieten. lei
var i alla fall of::ivi11i6t, i"v' jag vrssie j-nt,e
att de båIde svartrockarne si:ulle befrnna sie i
li -,harin ;us t då "
IIU är crel, i sl.i'nnrn; en, Cvs s'"r'ax för'e rniclia;en.
Har i dag 1äst så där tä-nli;en planlöst och
rr<1åttrr i än rl€n ena bcl:en, än i i en an:-r'a, to:n
i li:rtpliga delar av l{or,iisk Fani}jebok. Jag vei
nzlrligen knappa--st vad jag ska I äsa reera. TIaie
'u,inkt nig tenta::en i dag el1er i r'.or,-on, ;:,e:t ki'n
in'r,e få den förräin tisdag. Vet kna::pt hur jag
ska få ticren aLt gå tifl dess. - I,ien tisdag kvr:l1
ilar i kapp rnecl längtan söderut.
I dag 1öL=dag. Går väI ut på sta'n ett slag och se.
på livet. Vad säger du orn. Fenir? Kanske ha minnenr
och stiirningen dr'ö;t sig kvar däz'.

Vi ha inte ett du;r.g sn61 här'rmen kafIt, och norcan
sveper vinande k-:'ing ,-nutarna. Ett par iinari;a
snöf al-L ila al lCel-es blåst trcrt och siöt't ln,-en
s tår cverksa:a.
IIU ke,l -l,nar no5 maten och S Lina hos Ka.nts bf ir vall
o tå 1it,

1913 .O4.17 ,

ldu herr .Tosef varit he:r'r:ra i limliai::n och träffat Elsa

som stalna-u hos sina blivande svärföräIo::ar ef ter ju1-
besöl;et. ]{u llar hon emel-f ertid återr,..-,nt trIl ?råns-
sund och Josef bef i nner sig i limhamn,

Vl:nnen nint \rad månne du tänka om rrgubent' nu.
Jianske en hel del ledsarnto Ien det ."ka du i-nie,
tv r"rrhhon Är r.i r" s]1 rioles lilr^ iq- +.ill Äen orcrl'-iJ"'')*'

ait han inie h,rnnat skrlva. Varför? - Jag vet
endast att när jag försökt, har sairnacien bl-ivit
för snär'tsam. - -l,ret var int,e enCasJ,; en liten fäst.
mö iå pt f ö-rle b:,i-t de-.1a ri.rr -en utan n;n kära
hustru oeh he-La nrn gl-ädje. Kontrasterna ira aldri1
f öm känts så skarpa. "etta f ör:e och ef ter Al-vesti

Ä', u fr';.n e ,l- -i v oå soll jus och hö jde:" si,ör.as
neC, i e"rt iöc!:nigt rnörkerl Fci : st,år- l:nenpast nu
hrrl- ier" lr;r-rde å':e-.-inra mir s'i:{'lv "'å neflronr-e'n- '' t"*'
l,iånne det var det där anande cch hop2ingivanrie
blå i mörka nolnväg,en iriLn irl'br6, hor,pet att
å-terre d is l:3q irÄl 1 ni o r,' -a niif :rö:',rf et V..fk-_ I _"._ ,

11sen KOm.

Jag harie int,e fuflt sar;aa tur:r'-ed plats på tå et
scrn clu, Uppta.ret övcratlt u'uon i lcot._r-id oren. "et
var nu fi-l l',r i.n en f örs:lke1se, ty a;,::nsf ä.ren i
l,r,no--r,/,^ \r^ -r rrr.,. _i:."^;,:.r..1r^- ,_.Cll llif ::i; aV al]-t
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};un,fe jag sova då. j,'i'n väf henkorr:.en, ;jor'de jag
som du: tog slra.ian iren. Gruncilrgt.
Har arbetat herrna {;11I för en vecka sedan då jag
började rera iifl lunCo Det går nu räit bra för
si,l, lrestar förs'r,ås på lite att, koma t-is;p ofl

. l'rOIi,l-lar'na. Girbl:,en 5err.l;z ]iar för'el ä:trirala::na 7 fnt
-lei va:: r'ri.-,r-.t ut;:.igijan,ie at,-b l:ct.";a ti ll- niit
ga;il-a h.inri i:'e :it. T-r'or-lCe niistan rie i :.:ilu.l-1e l.-1 i so:l
i illa.{eiielbere. inen iäri'v va.L:t cl.el iit-r,e eit
.--.! -D i Gl a

l ån.r'a av ;e ;-a" la vi'nne: i-a l".var. lc", s,-a i cla- ur'::i
bli m;'ck-ct fc-'rii1-t i sta'r:, sa-ll,orrser',er ned
kö ne r-,: an::s s i ;d e n -, e lrna. ]'ia.:it a I e :rna -l i:.:, e :' .i a6i i-,- e n
i ic;r" i.',t iå lli,:i r.'ic,J-, nen j z-t 'r::r' f t:lt'u så bråt'i-,pm
si.. a'ut j.:i-.,e errs s'-n;c:r iå. ta:-i;, ii:l-ns'l;c,le
iir*ue nu. i'it.r se hu.:r Cet;"i1 r 1å::-re fral .
T-r:äffacie I} len i c:,a3o Hon är nu åter ulpe nen
inte fullt kly. - Vel-as 1i115er sjuk i rlif teri.
Blev srni'utad sisia veckan han var på epidemi-
sjukhuset. - Tur för oss att vi reste tilI Kö-
peni:ar-.n och inte ti}1 honon, ty ju,s b oå hade l:e.n
si n inlubationsiid.
Fö: r'a veckair heie vi e-l,t irar cfi Jars v _nteL l:nä1rp
r.red, --nö och irost upp tilt 10 " rllo:lr:no larna
to,'.-o liliväl in:.en ska.11 a, tyci.ls i,et. le ser I il'a
p1i;.'a '-rt nu ir,en sc':r förre fros'r:n. C.cit nu är det
;i,-i,cr liij"r'li r" v.'l.r hä"r ne::e.

191j.05.05"
,tl:.ii;::st.c I - Jo, nu äi:' rlr=-n irrs i,alJ clai i ir;nd

i-.en ocir tir,l- ocir riied, lå hospita!- o uäTa.r korirer
c-iet sig ai,-i ja; nu sorn bäst fi-l'ar blasa i en
ilevlrg du.bLl-eit mei lraciler i'.i:-'rkt I:rot pa::licn.
Fir"ar 'crasa, sa jagi unrlelbart, Cå vi r ;år haie
2r" \ s.i:a^'a.n cc].,r :laradisi:kt'l'r;.irn. - I;Ien i dag
ir'lar s)-.tor-,.!--,$or1 en r-asati.lel vtta r.rln av f arcs-
\.ägsiiar_.n över- s_'l ät t.en och i'ö:: en s].,r.r,nd se aan lrar
te:rinerair.l::en lr:j-1" i rne 12-.
Jag har iet förfär1igt ledigt hr.r, eroast ett
5C-tal paticnter, sti-l 1sa-mar f örstakla,sspatien-
iero Går inte rcnd förr'än vld tolv-r,icen och anv:i:r-
Cq,r he I a f ö::::ri,'lrla.5en fr'ån kl ockan nio f ör e3e n ci e-
-? i:ne på k1 i ni,l;t-'rna i sta'n.
l,ru. airtar jr,g at-r, cr-: åiclrriirrt tj"ll- iet nrera lufna
Tr'ångsuncl från dcn n$:kfira.ncle s-t,orstarlens rrllys-
sa:riclr, vir"fcir jag viil åter J:::n bi,rja lr:iirna fric'.
i..:jä1 en, Själ-v lia-r.'e ja5 sånär biirrit uian !:ys:ar
alls f tir-sta nai, ::en så lyi.ie ja - en !" ci-l ig in-
givelse och res'r,e hen ned sista tåget. - Tack,
1iten, at-L du va.r o-är'l .- Vacl ja3; ,3å iarnde önsl:a
ati jag var it heruna 1ån5t förr,
Velander har ock-så plats soln underläkare här ute
to-\(på asyi-en) ock l-.eie nat'Lrrli5tvis scn vanligt
jour för'sta r',aj men ];rskades ko;'sa iflån ett tag
pir kväll-en or sove ?räff ade *salrrman med f ästnön och
hcnor un,-rer vifdaete gatrrlivet och I:onfet.tiregnet
najkvä'l 1en. - Vaf hor'gsmaissoaf 'r,on f j-r.ades son vau-
l-i5t rrå Fö:reningenlr ned mössbyie och ett :'ätt
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oan-,+;.,,;1 i:-t, ic1, -i.;,rri ..c?.r ktio,:t if,€)lr
t\!et är iörfä.'l-i;t r.ad det l:an vara leCsa-:t, t:'ots
solsl{(-=n och vår'gr'rln-ka, när du är boita.

1913,05.19,
SoGul l-etl - Dir. kä:t att Cu kon i iag äroå. I''en,

liten, va:"för i all vä::loen resa fö::bi lund tr]l-
Lirqhannoe'h sen hii igen, f'ör.st på i.:r;äillen? -

Trolde clu dig kun.a öve:'r:as-.i.:a, n:.ir j:rl ninst
anede oet. ? -'et i;an ou in i,e, t;i Aratit:ia la,t::rrer
al-drig med Dos-,en utan a.-l,t "jag ir;r:t 

-i,l-'or" åtrt
dei är fri,n drg. - Ama-nia har f or örr"r':i,t nog
Ce.,l::skåCat iri5, ty ;ag ki:u te 1å nr'---e nijr' lron
]:ar brev från drg.
let är'räit s}:u:rt iedan ocn jal: seL:;:raplast
sl-r'ir.a, :.i,n rr,e't i'oie aii fLi:;.'1.öla. cn s.,rbf -inl etf
anrlaktsfr.rl l- siauing at'c ';i,n,ja. let ir en si,ja.rr.
där unCer-cårt vecker kvä}l nec l',rf ien 1ju,'r och
f;rlld u.tav c:of ten f::rin hä-g och syrsn. S1ä'',',,en
ligger dr'örr'ande, och 'r,räd och buskar och allt
iycks lyssna och längta. ltryss börjad.e en ndkier-
gaf sjunga i nirgon av bol:a:.na hå-r breivid. i{dn
-lnrnde vä.l onö j1i gt tiga 1ängre. Brösr"et bl-ev
väl för ful]t. irlånne han anar att ha.r: 6;ör ensa:l-
heten d:r vä:'re för 5"::'talten därj-'r::e i s'.'rmni-'on
..'i.d Cet öp.1,na förrst-r'et.
Hur län;e jag su.t',.it i nörkret vet jag inte, I:en
na-l'ter-galett har: tJ'stnat cch Cet blev all.fe'les
ncjrkt.
Är nalstan lika trdu::rigri son dr.l . Så bra r}u }:an
sä;a hur ciu.r'r'i3 Cr.r- är. - ial .L:,'cker' ;a5; iiar c-lrg
:i n:ira, e-.L j.l5 l:uirJc 1'-yss: a rle turi-a ö.r:rr ocl en
Iäiga Cet t,r:ötia, vackra hr-rmdet ti11räita på
nin ar:n ocl: Ursf, och sarrl,a svepa f ili,:l'na on ossr
- irtu godnatt, m:-n älsk-l ing.

t--(llr i,revet farler nä7ra Dr-essade blor:-,or. Styv--\2O-L'S vf O.L . J

,-alYllr'-'CrZlj

&r hel rnånad irar gått och Josef ber on u"rsäi:t för
trdet enorma drö j snåIetrr, Han hoppas ati hon f örsiår att
vt-1"i2.11 si-, c -1i-"'s fi:,:rs r€n et-. crröjs,.l,1et belor på

llso: -,.:::,r\.i'::nen ocii f orceri'^t arbetello

)et -;år bra a'ut arbcta u-r,e på S:t lars. Han avdelning
är 1ätls;rött och sju.khuset Iig-,er n:j:'tan p--,e på fe.nd.et.

HiLn sa]:nar jnie staCen. Han har i'arit på inspeiltio:ts-
iriciag hos sin chef och iräffat generaldirektören och
!rgeneralsliantr lindei'oth. Professorn har haft sin sed-
vr-l i .ryå ul, r.vi s-' * - ^-' '-- I a]-'q "le l,,an åstairr c:-;a i riat-vLi'rr6u

väg.

- rrGcneralenrr, en i-äkare av den iär ;a::,la f örtrc-
endein3ir.ande, lugna, sälrra, genyt,Ii;ar starr;ren
Ja; haCe alCrig f örr set. hor-c)n, u{o en g'1ng på
lranaten, där Rnif llillberg säkert hade ]ronom
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sota rodeflr och det vz,r ett sant nö je att nu korn-
na i när-iiare beröring necl honon.

VelanCer var f ö:]stås med. Ef ier viner'rra och l-ikören
kom lrVelasrr ait tala om hur han rtdval'ielr planer
på aii vii:arie::a f ör en f äkar''e nåCons'r,e.11s i Snåla'nd,
men a'rt lta-n hade beii-nkli;heter fir att }önen inie
var s-,,or nog. - Det ','::^r' räti ]'-is-t,lgt se ht-:'r 6t'l-b-
ben nu.lna'le i;iiI eli i.2g, - L:ln unSio:,i t'''ni:te
vi iu-'e l.å bc'u:lnf r :+1. lå iii,ii,<i;e r'i ;,å om v'i .flrn-
i.e ,.;öra ni.;o::r nyt-ua ete.

iosef ta.ckar t'.I b].even ocli C.e gu.1r'cCa tulpaner'na. ilan

t)rclrer ati; iet är på tide n ai,t de 'l:räffas i Skåne'

Sor--,iiaren tlsiår i sr-:t vackras+;err och S.:åne e-lrrnon pJ-us

\),! vi a a

lYl).UÖol)o

EIsa ha:: vari-'u i limhann och Josef tackar helne för

att hon kor:r. Hon har inte skrivit på 1änge och han har

av henne s sys'"::ar fåit ve'ba var rrhenn?s nåd behagar

befinna sigtr, Han iiar varit orclig. (ly, liten).

- El,saba::net, Grrll-et var i:å sjön och fick sin båt
ti-i I häIf ien fylId rred vat,ten. IJörti-u, iiien, så
där o:rolig får rj,u in-te gola rlig. Vil1 tlail segla
f örrik'i:-Jare åirlj 1'ls'!one Jå jag inie e-l rired '
Hä.r äL: så riacl:irt oci- p:ri-.ktigt på e']li säti; att
ja3 alIri.e l-e s iirte ft:i1 f 1j35--uä I'ur JaE ::it:t'en ]lan
f örg:is av ledsiia,l-. i:å rnåste jag ibiar:d cykls i"til-
1;:rls utåt l-andet f öl- a b*u åter kcl::la i f orrn.

Vad de t nilc1a, still-a su.set från slätten har för
e n i o;iva:rcle i lrverllan. Vad ; ag kan t;,'cl:a om' d'e

vic.a rre'l;ef äL.-ren på s]ät-"en ocll kl öve lvallar-na lust
f ijr :ren sl;Li-r 1. - Ilom härcniagen änc]a iill Ronel-e-
klint. l,i.:.tl:rar':e c,rdeln vld en to::pst',:-i;a i nä::'he'i'en
;'Ji-.r vii';en jaij valCe tog det u-n;ef å'r en haiv-''iru'te
att 'ca :jrg upp iill toppen. Genon iätaste Srzt:'-
sircg. Ibrnci påuinte vaS;ert nåstan om - - - så rnörk
ocil ör,-er\rllxen so:r delr var. Llen så ned er'ts val'det
slr-r.t necl nör'klet och :r,a-n hr'c-le en r-r-tsilrt öter lani-
s.;apet s:t:t nog söker sin l-il:e.* -
Iiå.-orr res:a til-I Peiersburg blir dei ilie av för
nig åi.lins'Lcriie i rlte f ör ti1lf eitiet r iiel'l' vaii' ;'ör
ciet nä:: ci.u l-::,1,r'i är irär. L'en kon så snari ci'u ''ian,
!! u!af a

De tr'å kIöver:bl-or,i::rorna hräl sa från Rorelel"lint'
le påstå si; var-a stof ta att ha vuxi-" 1å ien
irögsta punkien i Skåne, on det kan tiara n2"1ot ati
var-a sioit över.

1 913 .09.04.
ACresserat till Hal lbe::gs i Sr;ockholm nen ef tersänt tril

Linhai:n.

- I,iy dear, dear"j - Allteå siriljer oss inte havet
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nuifcrac Kan knairpast r;r'o a'u-- vi verl'li;en är \råT-
antra så här ni:a, nen det är scr oi4 jag kanie det
Airi-g att du i Cet har laget s:m bä, t ]:råller på red
sillse>:an (klccl:an är n:nligen B.JO p::ecis, to:r'n-
kidkan slog just nu). Det är rtå=trar- so:rr om jag
oci:så vo.r:e där. l-'t går be:t,i.:"t 1ät,.are att ko:.ra
till oig nu.

-Jr ^- ;'- *: --"- iill I]inhann. Josef' ber l:e,_:ig s'1,'i;a a1r!I-a d,I I-,4 Yat)

i r....r +. r- ^^l'r ^ ) - - n- - ^:t -lif 1 i,_at_.:ö.I :l:lU l..L-11 lUIIs U Usi a I L-DirVU -q

I Y | ). I I r lL' o

.T::ef a:'bu'i '-r pä rå';ot I aEns ju-l;,-u.s i l-;rr{ . I: r h': ett
+----l i ! --t neo-re bot-.,en Sr. l.lg;-tr'n 10 :'ie o utsil:iUisVr!L U :UJ;r PA llqv-Ic pVUl'E rErsJcri

iir,,-r ar I - ä,r ..E'-iStäppa. Där vdxe r ir-, vil-dr-O:rbrl_Site !tLed
q r uv LrG:

de vackras-r,e nypontl , Han har hi*u'tat en liten anteck-
ni:r;sbok j- El sas fiollåla och kysser dess bl"ad. lian Ic-
yer j- ninnet av her::res besljk och när han hä::ond,agen var
hema ]ios fiirälclrarna kä:rc],es det -uornt att hon inte var
.r x..OA!a

Värst var det när je"q kon in i salen. Det var
sr',r nn ja; ot'a;i-ts j-t av -å.,on ;1:i iJl'-;,--, te":r,
al]deles c)lr när du var hei:rla. i,leli r-iu - - -
Ser: att ja3 håirifrin i nordost har utsikt till r.iin
J':rI-a rrl.:Ly arr. -,Jen gi;.' ' a,r :iii ro::. b jlst i sol e rr

där bor ia på talcet ti- 1 Bi ,i-oFsCa'uan 6. Ka'-tske l<an
det ,ge cig en förestäilning va:c jag i univerqr-n är
CöiiC att -l älsta.

I'il).llollo

Ute är det vinier-s-r,orn över sliånesl ätien. Kioclla-n är
inr,e rner än iite öve:: ett på ef t"'r'ni- ri.age ir c:å Jor.ef

sä.'uer sig ned ail s!-riva eit brev. Det h'-r varit jäk-
ti;t på avCefni::gen. i'-an har tvi'"'uat irände:'na. vii,:. 25

.-." .er oei: ..zti+ ^i^ ^++ r--x så inrpn i-isl:.iöI' ,.Cb'lOf
L --*'r J.-! J U Drti s u U aau, rrri,\ rl

och basi'l usl'.e r. iian h:rr nyclret at't trla on nen -t i-r,ker

te lei'onera senare. Han trivs nec si-ut a::bete på bar'n-

a-,'rlelnin5en b1alC de pi_.a uitc{eruna".

- sannerlige''" om jag vet vad det är',:en jag ir'or
nan i:.åste b1i glad och möjli5err ocl:så Iite ;od
eller åtminsione bättre. när na-n har nied sådana
där s;rå pi5;-a, fri,:ortiga, :r'lar'-;l.a varelser att
göra.

FIan ]rål]er på a-r,t l-är"a sig gifternålsbalken och stucjerar
oe internationel-l a brestälrrielserna i anslutning C.ärtitl .

Han f örslår att illsa sira ko:lna ner från Xölbyr clär ]ron

nr: vi s *,: s - så ;r i t han f år ber'ätta.
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i 91 3.1 2 ,20

Fr'ån Llahö tirl Kölby där.Elsa efter vis+,elen i lirohann
bor hos sin syster Ru-t och svåger I'iils lundqvist. Josef
]::r fåti brev i Ca,q och svarar gerrast.

- 'et har nyss börjat sky:lila. Bulleet från s-i,an
har på en ko: t st,u-ird näsian alI der'l es aysta:rnat.
Lr-',.e:I :n ar'l,ig:;n s_,å:'ra-,'n s'.ör t;-s'.:re'..,n .å ocr
ci.å" löriagsi:vål lens arhetsvi-f a har iior-i,rit, 1;rktc,lnå
täncjs en e-iier en. Snart är hela ra.:,en hii; ut f är-
v-{öo

Jag ser ait jag nåste tänCa här inner jag också,
fiir att rii';iigt }r,-r-nna se och 1äsa j".jltt kä::a an-
lil:'Le. S,:; :'.1 ,'. f-,_ en övc-:-:'aSi:a: e rig :1::- llen ja; Sa..t
och betra;rtaje :.i ig u.tan at'i, di-r na,:e en a,iiing i-rär'-
ole :'l :::f J:' 'rrg på bor oet l-ar ja5 alIa e::.a1.örf o',on
^u sLnt:rig, naisian alfa:ed orie;:tera,nie si;rratur
rrvii vårbäcllenrr, rrGulletrrc:te. Jag vet d,ocli inte i
vilket jag är' nest glad. Ett komer d"oclr en varm
blodvåg att strörna Senom hela mirr varelse, och jag
hö1jer Cet ned kyssar, t'ifter valbo:-gsrässoafton
- nidnattrr"
Cn jag änd.å krrnde få de återstående timarna att
c3 fo.-Jrr.e litlq ip: å*er: är hOS o.ig. Få S1.;ta dlg
i fa::n, kysra dig iikii;t soi; jag v111 cch - så
stannar ti-d.en.
Pe;ier h.-.. if : ån julaf tcns ::cr'go:r och hollas ko'- a
f r'.--n trå c a;en" - )u u.uilrar vad j -:; i<;":rd e unrl.er
pr.;:reilaien i träC1åroen ef te:r dei jag ::ingt -
Jo, son on nin sjä1 nöii;e iinr vä'lecLC av fjrlset -
ne i I tri I o,"c, vi: :'?r-1 :a eli'-u. t:är'.'.are .

Stol'a far;-rlen f,rin oin Josef .

4C,1 7 1. 7..1ttt)ataa)ta

Josef ä:: åi;er i lrialnö efter nå3a dagars besök hos Elsa

pi, iiöl-b;-, eti ;,oas n.,ira Kalnar', F,an niiurs vistel-sen scm

en i:';n av ],.-cl:a ochrrafl'"ing går'har sen aess siå11öst
och i ntre ssel-öst f rirbi-rr .

- I-ina tairkar sträva str-noi6t att vara kvar hos rlig
och göra a.llt att s<juta uncan eien påtrii:.;ande,
t:-i:ta varc1a31igheten. Så har dei varit irnia secl,an
je"g :ryclrtes ut r nör'llret fr.,i-r den 1il-Ia s'i,a1;ionen
rri .. Qr": ^' 

l-'rrvr-r _ v. u.) a

!å -u'iJei har han nö-bt en s';urlent utl ainir-ing seCa.n två år
r'ru och på irort ji;-it;silk henna. trf'tcr en st,-,nC ha..de

r-r:-'ari*.-.F'l--+ h,--.f nt'r laktrrf OCh at.aCl:Cfat JOSef

ned idefiga santalsdnnen vi}ka han eneller'cid behanå-

lacle frså kort so:r nö jligtrr f ijr atr,rråte:sluta in sig i
ensaiihei ocl:: rl::örmarll . I Alvesta hade de clruclcit te

och blivii behanta och hö}1 rraranCra vakna med histo-
*'r^- ^-1- --^+ Få',Iahö-tå;"et sov han ochrrvar: utvil-adI IrI UUrl fJI d L. uuEJe u

och i filrL-ktion kiocl.an heiv nic. Iien harns tankar åter'-
vänder ständigt til1 drö:uren och söker håJ'l-a den kvar.
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- Liie är det strålande
;:),r 9J2.J }1'r;l-qhll sr-rin'r

vackert, snö oeLr frost
oeh ttlsen lr-.rs--a.r ffån din

Josef.

1914.01 "C4.
- l,,in Ä1 r<.ing! så i'a. l:it och -l ev:.:r er ,:å l<!rt iet
\.-T, di-tt fö:".'.a brev på riet n;ra ilc:. C- i; vj-si-
te vaC jag iian lcyssa, ci,r ocii orii i-5er:, oet nya å-
rets förstatrkysslro
Xet är sJndz5ckväl-f och nin joirr'Cag. iiacie nyss diir
f icl f :'a;ue . UnCerligt vaC a1lt soil äl: cr itt rrråt*ue
'bes;ä.1as av och älska dig. Jag tlor clr-t, är cetsan-
:tz r-.d va^c ja; ln ter i:'::r av Cet jL; .;': € ut eil.::
arr::rat sä'ut ti11ä5nat rig. Allt år'som levCe det
Cer;o:r 'ji5 och l:unie genorr. :r1l-d osynl ig si;rålning
gju-"a in j- rin sjäI något av oig, en li-ten rierr ack
så dyrbar f örnir'nrelse av det hos oig jag aldrig
blir otörstig av, emedan :l et är en l-ivsbetinielse
och sorl jag nu så kan längta ef ter.
Siiie :: frarnför b::asan i stora ru-miiet och skriver...'.Ar bestä^nt mest ttf'slsi srr ned die så här frailf'ör
brasa,n

Ri' ;Ce på et l, s'J ag i f:';da6s, ren ha.ie otur''-n
iroi':na clå Cu inte var her'uia. Vi-l1e bL:. ha r:eia på
;ls 5or' iiu,. lils air 3ss. Tä,--rcr nir:.1i;e n fr,1;a hc-ro::
vi-l-1.:a ltu.pper son fr'ån nin sj.ia erford::as viri 1;rs-
nin;en i Il-f o::s, Det ä:: nog inie tif lr å,ciiligt iled
p:'ästbe t, g, *uinker ; ag. Vi11 du all-tså sJ,:rcia nig
aJle-:; en cå irå., of hasil.t sä rt, \ ore ja"g tach-sarn.

äörd'-., f,i',cn, du r:-åtte clltrrl:al sa'1i-grrfite of-
'ua-re än f örr, nu sen i.r vet j:ur J'=g har oet. An-
ners lrian jag inte förklara, atr ej si;an och han-
raterna he-r c-en nirista i.ragnjn5si,.raft en sådan här
el.i-qan dag.

1i1 4.A1 .24

.Tosef har or:cinat ned Cirektionen så att cie kan få mat

ccir tr'ätt på siuilnuset sotti 3ifta. Hån sr.ncr,er pr"ästbetyg

oclt l.rsntrr;saru:ri"1an för'Il-sas u-niie::skrift. Han ber henne' " -J -_r__-it **_-

sån;la ie'r' viclare till pastor Hi,;.r-ui9 oc), be;,Jr ett, hind err

I ös].r:J:sirl.rl*- f -.i6 l"6il .1r- if .. l'l in n{i'l i -.on .i-'rl f 6 ].i:llta6 r*.

1i.' 'r ".^+ 4:'- ^. f . irtnan lVSnin;-^L^--: ^^.^ -4.^-i..^ ll_f OrS liOn_f L rJ b U lUr >r[!t IJI;I< ! rJ -iIl]]L Js vf,-s]l Ii dll

nit. i,är p--lla pa per är kl-ra vill Jo:ef ha r'.en åter.
T,;'snin en ska ske i hu*s henfö:'sanling, föri:larar han.

- Så ha vi å*rit-l-igen vårt e5et ]il]a hen, så stort
at'c vi båda få rr::r därj-' let biir ju er:ke1t nog
tirl en b.irjan nen 1i8,-er let lnte nå;bt tjusande,
nå3ot gudomligt i a;. vi l,ir,anef 'uer få bylga vida::e
ti]]sanna.ns "

Til I sist ä: det CocT enoast eri si;k, sc:: gör att jag
vå:al b*uoa disr nå.-ot så här enjrel-t. let fö:viss-'*o*r

nirj-en on eil va:'m och innerlig kär'lek, s3m uni.er
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Cessa åren bir,ndit oss allt fastar:e sannan och som
säkert kan övervinna al1t.
Vi-Ll du när du skriver sända en häfsning från urg
til-1 pas'uor J-iu.rtig ned tack för vi':rl ighetcn ned

191 4 ,02 .12 .

SeJa'r r,yår har Jcsef t;n<.r1i-cn tjänr:1,.;o::t på lu_r'js l,o:-
pit,a.1 , iär han fitt f:;i1jebos'cad och .rir:at r:cd ni.al--
tisl:a de-lal.ier f ör h'-rshål l-et.

- Du Kära! Knapnt kan du ve,l ?TLe. ä-e'i ;r ::5 ä:: hos
Cig en så här sen -tiir-:lle. Har jusi nu s-lu'cat det
al'r;al sid.or jag satt u-pp scx nininiu.-:n för dagen.
och krLrpit til} ko j s, rj:n J a3 k=.n o:rö jJ i;t so:_ua
för'rän jaa tit-i,at in tj-}f dig ocir fåii iqissa oin
så blol,t det y'r,"t ersta av dlna ögo:rf ransar, f ast
så iätt att dri inte vaknar.
Vad jag nu kan minnas sådana tillfällen. Ilånne jag
någonsin har talat om hur svårt jag Cå haft att
in'ue kasta ;rig oi:: din haf s och i;;'ssa, ky:-sa de
-,roo,,-no ro -o'l h:r,rÄnc nclnr'l Cl.SfU_l I V :_.y7;en, ],]en haf jag
: örsökt vara så tyst och still-a son r3öjligt för att
i-r-rte väcka d-ig.
Så t;'c.:eL: jag :rig se cig nu i na-.i,, IJ, li vill JaE
f ilia niti; hi;1-e'll ned noi din kudde - - Och så slu"n-
rar jag in :ned blicJcen fäst - - - Godnat,t, nin
d-} s-;.;l_ ing.

l::evei f ortsätt,er Ca;en där:på;

- Di:'c är åier kr'älI lt:ien ej så se:tt sclr i går.
Klocj.lan är ba::a nio och lag t;in-),t:: f -icllan ännu
inte har lagt sig. - Det är en sak du nåsie säga
migr ni*i:}i-5en v11l:en f ärg du ö.ti:l.rar på täci:ena,
Jag kan in'ue kou'u:la överer:s 'neC nor'säL:,{1an olr d.et.
Hon håller på gr'önt och jag besl:yf I q1 henne fdr
f ärgblindhet, vilket i:on t1l-lbairakas1,ar på mig.
Sänggavlaxna gå i violett. Kai:ske det kan hjä1pa
clig vid besiä:u:,arndet av f ärg.

Josef un'j.rar on El sa har tänjrt sig b jur; nrn_skor-r tif 1

vigseln i så f al1 ue ra f ör f or:r,e ns s,.;u,l I rrr'"u)r d,et 1:l.ir
v'-1 ucd gästerna s:-n vi iänkte på gru.ird a-v lrortunika-
ti onernarro lians f ö::äldrar invi-tcrar d.e t::,ir:lasie ti11
niica;er. he:l:a hos siE.

- 1,r: ir,=en tack för a]lt på vår för.:ta lysnrngs-
dag. Hrrr vissie du a';-b jag sirL.ilIe s junga trlrifl-e
r/de Rönnebaerrt ? I Sirax ef -r,er f ic1; jap; ciiit
bre1r.

191 4 .02.2t, .
På s.iukhusets brevpapper.

- h iiär'al Jag är mycl:et l-ei.sen on nrn vana att
:kjuia upp att skriva den ena Cai:cir ef -uer den and-
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ra varit orsak till att nin fl-ieka.s ögon va::it
solrEsna, nen iet är nog in'r,e enba.rt nin cu-ma våna
sor gjort,ierta. i.og irar jz-; s-.rivit, nen det l-ar
så of ta f u:cfal lit nig onö jligt a-l,t sl.icka. Jag
kan in-,"e för'l:iara de"r,ta, ne:: fal:turir är' ait de ute-
blir.na bre."'en var'it så eldf ängia, e-.tt ie fa+u'cat
e'.l d.. I ö: -"ök f öi'lå+;a r!gubenlr i,et.
liu ni:.ius jag o,,-l;så af l ,jeir--s att, ;ag cia'teracLe brevet
Cen 12:e och 1j:e. Si;i;,lle förstee 1tc:'a den 1c:o ocir
20:e. iag är -r.acksanl för diagriosenr nrtn in:ier'st
inne :-.å.te ,:ei l-a L=rctt på ait titlen krar val'it :,iC
så otril r;t 1å-r,g. För ovr'i;it är jag jr,r rätt orien-
te::ad iirl tid och kat:. e j ?,\näN än f örvåna nir: ö-
vur ati j?.1 , I'ul I j te ;ag i-n :,aie ta--;.e i,r ia+"'-ui
då r ändå lru.r..le :ör'e. en sådatl -l apsas.

Hans mor i:ar ochså sl-"rivii ti]l lllsa on täckena och den

gi'ina f iirren och ,losef oo.h hon hal sli:attai r:.J'cl'.ei när
r:e insåg det krni ska i ai,t båda väd jatiiir sin sn'ak hos

lil sa.
n- let är för nä.r'vara',.de ett kol ossalt kä"bbel i oc-

liiik här i råri goia lu,nd. '{ade }rlirordagen sä}1-
skap på tiriet r:erl en )/1.;1ing s:,m -,ar'it ned och upp-
valitat najestätet. Vi bi)rjade tala politik, ffrstås,
iien han l.an var f'ö::lorrad och ja; var iörlcr,'aci ccl:
llan också :,:åtie La ra;,r:it :lycllet f -'r2,'l s:Lsi, irr' vi
i.:orr snal-t ifi'ån polit,iiren och sai'c ocii trttpie nå
rå::a fl1cl:o.i:s io'r,cglaf.i. - i'len va.l pcliiil; bet-;:äf-
far i.-,.-ci,e r .l aj .is1 ii:: Staaf sot l:s.:: va.:'ii r_iun nu.
Vid n:,";'i:a-r:e ef-i;er'ce-niie a,:: d,et ju l,an scii har b::u-Lit
rnoi konstitu.tiolen., och så liar han fralci-lie ';en a-it
vilja sua.åerera i f olk att det är' l;;.ii;en sr-,n f elat.
De.ta iyclrs också ver:'kli:'eil gå i en liel, del fclkt
å'- :ils+uorre så; ;ag rrvii,rnen Nordnlr i sä11skap ned en
nantd, tlosf-r'r,,r-Llr,er sä.ttr:ia Lryll-nin5: "eleJrerr ti.l I ho-
noiir lei ha.r ju bliti; klart ait detta år Sizaf s
;clrac':ir"ag f ör att, so;: så ;ycl-et a:::'rat i-e-n g;ct'tt
föra oss €*ut ;-ieg rll.':lnar'e republil:;en' I'ien nog är'
det brj-"tre f iir ganra Sver'ige att styr'as av en i-cn-
.:titutior-el1 i-cna:'k, liöjd över partie:::a, än at"t
iess öie sLa ä'.:lr'LJr'as av förs',a brj:ta par'tichef ,
sön med vilka riredel son hef st -t i,lf rri nner sig f olk-
g;,ti:';en. För en fii:ri soiil den han nu ås-''r,aii;,--,rriit
i'ra:: lre .r-:' Staaf har L-ian p2T:r:a zt-v Lä'sa lardets vill-
tigaste f r'åga f ijr:f a-]1a
j)et här ser j:.; hå"ilel: i:å a-ut bl,i oiacht ;ol-i',isktt
och ja;"sr:ulle ånlra nio o: rlu vc:'e här och jag fCr.
stö::i en enda ilinu"t nå d.et här säi*uei"

1 91 4.02.25 .
Här blir J6sef avbruteno Dei raplror'te las o:'otj,gt på- av-
delni-rigen. He.n fo:rtsätter sitt br'ev da;en Cä:r:på:

- tr'ir:l i dap lvsn,rrr"sattesten'--- *-^r^- rI Dftcr
- r'rvi! r ..ut -- I lltl }J6\- Uuf, rig

lionsuliation hos ryskei konsulaiet skickade jag det
till- r'enct'a1i-or-s-tl-n i Stocl:l:olm i ccl- f c,r bcr i;'rlt-
nlng. On att;f.r väI bor det åter r':r'a l,är;å frs-
"r- - ^^h rrr: her- ierr ti 11 dcn Go:le Guien attLidö. vull Ilq vsr Jaö ur-
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det nåtte kunna lysas på söndag.

1 91 4.02 027 .

Josef sd:rder El sarrveierbörliga handlingarrr. illsas dn-
hei.qho*rr:-il ooh ,Tncef q llf re irjeheirrqil lrpnqL,c .i h+^ r^^1-är,^wv uru! uJb vvrr - --- -d A -ilUV Ug:lUV-t

nen bäst är att h-a clern tif I hanCs. Qn pr'äs-i,€n sllu-lle
rraFn *rral^.":roon lpL-;f i.cnÄA n2nnorFh hor he-n F-l ^q eanoe*vQ!Q UVsltaöDsll vu ur I,av9w r urr vur rruff !I5a ågl14J U

neddel-a honr:m.

1914.A3,06"
Gullet nitt! - Vaa det är underberf, att stå infi,r
detta att ens fagraste drö::i,nar, ynglingaåre ns 1ju-
saste aningar äntligen börja kristallisera ut i
verklighet. Det ä r adventsstärnnins.
Det är så mycket jag skul1e vilja besvara i det
här brevetn att jag loappt vet med vilket jag ska
vvr Je.

Det gäIler datum för vigseln. Han har ingenting emot

den 21:e, men den saken får Elsa bestänrna. Praktiskt
1r^ra nm ä en ä cÄ s r1m så ti fl i of att de kffnde hinla med

tåget från Kalnar kl 2.45 och vara i lund kl 9.18 på

kr'äl}en. Annars får de vänta länse i Atvesta och ta
trt / rö natten. - Ha,,rsDvv v-årr ö,r .r l,@ natter". - Hans fJralArar har ttf ör'ä1 skat

si g i tankenltatt ha mi ddar" f ör r-rem dpc.en ef ter viEsel-n

a-l,t clet intc 1är ;å att ändra även ont de 3årna vifle
konma till rrågpslp.Elsas palJpa befin;ier sig i Skåne och

r'är. qi: I I qlrqrr mpÅ .Tn-af nåo .- *-O c,r O[;e-L pa Up!)fesan.
]I.i -^^r - ^r,^ ---rätia.s anti nrer -,- L^-^*ä^r-.-31,r ellerYIf;DSJII DÄ4 1Ur r u v urrr€retri dV UUIår[4- U4f '

rz-^-^+^-i^- --ta.rl i..e1r nå dennos ämhe*.crrrm- On bI.O1'^f, vllvl vbusllt All !*U**ö *--ulgD ruUs ULr rut

Itj-sse inte är personligen bekant med honomo ljungyholn
llgoer i Södra lrlöre härad och i så fall är vice härads-
härrÄino trlar"t tr^vard nrfksSon i Kc.lnar k:"onOfo;de. IranS-

man elfcr plästeil i ljungbyholm kanske lian 3e råd"
Hrn er"hirrder qir- el-.J-. sJräte de erforderli.-z ]4nr1 fpl4*p7p2-

on El-sa sirrl le ha al-ltf ör nychet att stå i. - Vad rir-6-
en beträffar kan hon sända den son rekonm.enCerat paket.
Han vet en guldsned som kan gravera- datrm i den.

1914.O3.14.
Avsänt från lund dagen före sisia lysningsdagen.

- Det är son om g1ädje och saknad stridde om min
ciäl ,i Äqo T'\^+ ^i,,n--nr I '**u. ,eT sJunger l-nom ml-g!

lille hvioe Rosnarin
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' Iirl-c rvi;e los:.a.:'in,
Ja-rE !!:!= :-08..(::(J -_I 

r - - -

l.e n vad ;a; sa:-,io igt kan önsLa ati lag vore hos
i:.- ^-- -:- - ^^- .i i- - f sr e;r i._l-n 'l ,,rnl*^ i Å-rUIL slrL-,Ga i.J J Ud5. - outr !-: rJUr!d" I UdL
scn en tavla f::e:'r-lör mig nen l:a.n j-nte förje.ga en
kalsla av oerl:ö::i to;rhet och salinat att b"] ott ned
s j äie ns l.:,:af te :: f å lcva ned i cle n 'Lavf an. - Att
€r. sårlan Ca.- enCa.st ned n:L.,::'a orcl få Lit;l:;'ci-a l-i,;-r'

::_ l .:, .tr.:' r ",- f- c i,:r nal j:; s:..u-. e vil;a ,r:.icL:a
I::r: l'J: *3 i*v r: . :la 71- y,2y ocn kär:;-a .- e n sl-1 i,_;:.'in; c

da,iten av Cig s.l ..1v strUnna llot t,rig.
,T..- 1-.öl ier qe här l-::derjte :,;'j L--rr.r-2r tir'i rir -:.anrrr vo 'rr
','l .-_-- : .- --å-L;. r-_t -Lll:.

!r'ö11oi-,.r itö-i 1s lr,rr-r3-1=n den 2O iriars 191 4 kI 5 emo hcs

s:,'s'-Jr I:;t cch svå;er rli 1s l;ndqvist uå }iö1by gl.ri, cär
11 sa vist,a-us en "t ä;;re tid före bröllopet och med Jo-
.eefs h iäi'l n sl.ött för'beredelser-na.

rrP:'ctokol l- hå}let å Kötby den 20 nai:'s 1914.

Sedan Jc:ef J,i'l ssr-n och rilsa ilatalia lir:Jborg l:os i;r'ono-
: n:i..n rir'rr I li 1 a*:t .lalcia i bOt"rerl i rt äl:t,e-.cl,p'r r:,Frl

varan'ir:a föreliade salt jag för såCant ä-ndamåJ. instä}it
,--i- i I..-..:ir,,lc _t-,-- L.:'F^J.: i-^ .:å r-iir,rl..---iq nrr cct-.rla ial-_-u-r! aic-I -:i--DLA.lqit DL LvTUUL:,)UD jlU

lli,-;:rin3 i bru.ie:rs si'srers och s'trå,gers och cieras ba,rns
'lri =v2Tn nö -'nl ia.rrlg Sf 'ut.

!?Lf .,i'. jiltå, .e I'r:ni:-. satteslr n r;: :t1ä. es och 1;'jer så-
l'-.::-a: - Lysn jn. s€,t-"est n: 3 Ly.'--n.,:':;j:e-li fr,'r 191 4"
Att 'rir r- äkte nsl;ap mel'l s;n - - - t:-e ohl r'nd.i:ade 1ys:i:in;ar
bi ivit :- l.aja or in-j :'-S av:lu::r aCe i- l-c:-;," f Jrca:rl:ng

ati va:1.:. ir li;rr'lflsi:ai:, f ireSåcnCe ,-,.];tensl;zpsf ör'bindef se
e-1 I er 1re-j pr'l i -t hi:-_ier i övL-irt ,"i,r äkJ,enskanets ar,'-GJ" UU::JILG I

rlur":r,;e ;:,ö';e: f or h..rrge r1i,-t ä1,1.'ns' ap bet;';ar
r. i.'-. ]-'v f iir.sanl i tr.o. j Kalinare 1än
jir-it lo aers tYl+

ln] i,-J: itf "är ipt i rrf.rr.c 'ns J:rereno nlrl grrdrr,lo "l r '
-"- - a -dl:inl-ncafför sarlrra konirahenter förut skeit i L-etodist-episkc-
n.alr fiir"q*rl-l ir--on i Hol qi nrinra.-** * -*_--u- -_*--,1,'--'sr

::-:'f 'u;r ti:lfri1 a.:' jaC l olriral er:ict"rie, env3r för sig,
o: ;e ,- r-e -iti, ja ocl't s;*",.ycl:e 1: l1 i;e-.ia r:if -uer": i1,
oC:: se ;i:r ,l* r,rr' fi: si; ,":-;i eLL ',,c Svtr-Ll le ;c i:ö;t ut-
t:l: t c j-t u la :J-c..e I i.rti l]: f örkla.r'ar ,ja; a1i -"så i
lrr rii l--v -'t .r;eri 6 novenber 1 9OB o:r äirit; ltsilaps lngåer.cr e
fJ:"be;iäl-rje Josef i;il-sson och ijlsa it'Iatalra Linabo::g för
,,.-, y:D.-,7 n ^rr sfta_f 1 ti11 bevis varl så]iinda för'eliol;ir-i t
e','r, u-tiras av ae-r,-uå plrctci:oll nakarne neiCel as

9.Ar ocn dag son ovan
llCvard Erihsson

iilonofoiie i 5llr-a i,.Jre ha^:'aC
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