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Det är ett kvartsekel sedan jag gästade Kristianstad med omnejd.
lYlen i cirka adertan år, f rån mitt adertonde räknat, tillbrakte jag
med få undantaq uarje $orfimas Bn tld vid stranden av sjön Imrne1n.
Där finnE nämligen en egendom vid namn ldljiSnäs, §om då innehadee av
e1äktingar och vännBr ti11 min femilj; häradshövdilgen friherre
C. vc DiJben och hane friherrinna, f. v. Schoting. AtskiLliga sorn
kände detta hern, ha sedan eagt titt mig: att du aldrig har använt
cietta i någon roman. Stundom har iag sagt datEamma till mig själv.
Jag har ingenting att svara, utom möjliqtvis den sats, tiI1 vilken
Uictor Rydberg anknyter sitt Lilla sjiilfulle-och sånna- kåseri
rrI halvslummertt, An individual, uho lE not typical, does not come
home ts usrt. Den som skriver biicker söker smedvetet kentakt med
1äsarens fiirråd av minnEsasEociationar, strävar efter att han skall
säga: Huru likt detta är vad jag själv har erfarit. Kanske är detta
§om håflit mi.g titlbaka. Ty fljönäs vår inta ltkt någonting på jorden
mer än sig ejälv. DEt tillhörde ints någon trestämd typ av hem.
Det uar ingen herregård. Det hade inte det minsta av herrgårdsstäm-
ning och tillhtjrdade apparat. Det vär en bondgåra helt enkelt, när
baron v r DiJben efter sitt avskedstagande från hovrätten i Kristian-
stad inköpte det, och i ful1 Suersnsstämmelee med sin hustru,
kanske hon ti11 ach med vår den drivande kraften, besliit att beqraua
sis i den veritabla vildmarken på gränsen mellan Uillands och
Gölnge härader och där leva ett fritt skogsliv, obunden av alla
hänsynataganden tl11 annat än eget tycke och smak. lYien bondgård vår
det inte heller i det akick som de båcja makarna gav det. Stommen
var viseerllgan en 1ång envåningsbyggnad av trä, med två vindsrum
på vardera gaveln. lvlen tvärs dver byggnaden hade den nye ägaren
låtit uppföra an dubbel frontespis med rum och balkong åt så väI
gårdssidan sorn, vad skoLa vi kalla den, sjösidan, och ovanpå denna
ännu Bn uåning, ett etsrt, lågt rum med eluttande tak ech ftJneter
åt fyra hål1. Köksdepartementet var inrymt I en liten flygelbyggnad,
belägen uinkelrätt mot huvudbyggnaden och liksom denna gulmålad.
SEdan spri.dde sig ett otal av rödfärgsstrukna ekonomibyggnader med
största oregelbundenhet å ömse sidor ut över bjiirkbackarna.
§lott uid mina två f0rsta besiikr l887 och 1888r levde ännu baron
von DUben, morbrar Calle, som Jag och de andra i släkten kallade
honom. Han var synnerli.gen vä1vi11ig och vänl1E, sirlig gammal man
med stort vitt skäggrständigt skämtsam och en emula rrralllantrr, som
det hette. Jag kommer i håg hur min marnma yttrade sin fortjusning
ii\rer e11a de pittoreska sten-och klippblocken. Uillands och Göinge
härader, den ksnträra rnotsatsen ti}I allt vad §om i dagligt ta1
benämnes §kåna, äro säkerligen liksom i allmänhet den fattigaste
Eå ock den stenrikeete trakt jsg nåEonstädes träffat på. rfllin kära
Catherinerr sade ägaren ti11 dessa stenöverså1lade fält och tegar,
rrbara håll till godo, du får så många du någonsin vill hail.
Baron von Diiben avled oväntat på senhtjsten 1888.Sedan vår det hans
änka som Ensam Eatte sin prägel på tYljiinäs, so{n hon väl i Erunden
alltid Ejort, ty hon var en au dersa starka naturer sotll icke kunna
undgå att prägIa sln orugivning. Till hela sitt väsen, hela sin livs-
åskådning uår han fullblodsaristskrst. Hon hade ett oöverträffligt
sätt på tal orn sIäkt och familjer att stiiga,ttjaså, av den grenenrr,
om den håndelsevis var senare adopterad eller annars ej så fbrnäm
som huuudlinJen. På samma gång uåt hon den mest oksnventlonella
männlska jag någonsin råkat. Ingenting, icke det allra ringaote
flck of fras åt synpunkten rrdet skalL så vatra!r, rrdst brukasrr. De
blomsterrabatter och buskager som funnoe i boninqshusets närmaste
omgåvning 1ågo, utan hänsyn ttlt symmetri sch plan, utkastade i
grbngräset, vas det fallit henne in uch voro alla mer eller mindre
oreEelbundna sch sn6da.
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Platsen hade varit qanrka väl ägnad fijr anläggni.ngen av en park.
Huset 1åg högt på en bscksluttning, och frar*för den utbredde sig
en fcir denna neJd ovanligt uidsträckt och jämn platå. Dylik flärd
f ijraktade hsn emellertid. Någon park f anns inte, ElEn däremot tre
bakgårdar, tre koLosala köksträdgårdar. Blommor fanns det 6ott o&r
man de växte bLand ärter och mor§tter i alldeLes likadana träd-
gårds1and. Friherrinnan vBn Dilben, moster Helma kallade vi henne,
uar av naturen an stor bagåvning sch satt lnne med an beläsEnhet
eärdeles historiek, som fi3r henneE generation au kvinnor torde uarit
enastående. HBn uår utan tvivel av naturen ämnad tilt en studie-
människa och var opraktlskt lagd i fråga om allt som tillhörde hue-
rnoderns sf är. lYlen hon hada tillika sn järnvil ja och hade en sång
för alla föresatt sig att var& en praktiskrduglig och plikttrogen
huomorroch hennes f6reställning ver tydligen att Ju m6tr det arbetades
i ett hus, desto mora praktiEkt vår det stäI}t. §et var alltid tre,
fyra vävar I gång asm ökade det redan forut ovanligt väIförEedda
husets linnefiirråd. Nå ja dessa skatter funno nog sin användning i
tidernas lopp. Det fanns också åtekilligt rent improduktivt arbete.
AIlt i husat v&r enJ.igt gammaldags regler inlået, och bredvid sis ha*
de hon ständågt en korg med cirka nlttio nycklatr. f{är nu hushå}I-
ersken r Efl mångårig trot jänarånna, i hrjgeta grad f örtroenclevärd,
behövde socker, mjö1 eller vad det kunde vara, rnåste hon vända sig
t,i11 husmodern, den rätta nyckel.n uppsöktes bland de nittio, moster
gick med ocn tog fram det begärda, låste åter skåpet och lade
nyckeln ttllbaka i korgen. Annars deltog hon icke direkt i huehåL1s-
göromåLen. I trädgårdarna däremot arbetade hon som en elav. Sjuklig,
uär hon, hade varit hela sitt liv, och led åv starka intermittenta
magplågor, gentemot vilka hon visade en verklig magnifik sjäIvbe-
härskning. Hon ekiftade färg under anfallen, medan hon lugnt fort-
sa tte att tala om vad som var f ör t5gonblickete samtal,sämne . §lev det
fiir galet ateg hon upp r gick in i sitt rurn och anlitade något smärt-
stillande medsl, uarefter h{hn Iugnt kom tillbaka och fortsatte
sanntalet. Klockan sax vår morgon steg hon upp och vår genaet I
arbete. Trädgårdatrnä voro ockeå anlagda Ef ter principen rrfiresta
rnöjliga maidail. För att begagna utrymmet hade hon planterat krusbärs-
buskar under äpplaträden, med c,Bn påfö1jd att den som uille plocka
krusbär luggades I håret äu äpplegronarna, och den som ville plocka
äpplen fick sina k1äder eönderrivna av krusbärstaggarna. Ett §pple-
tråd växte på ytter*ta renden av sn ganska bred bäck som gick g6nom
trädgårdårna rned etensättning å iimse sldor. OGssa äppIen kunde icke
skördas annat au en person som etod med en fot på vätr sida om bäcken
vilket erfsdrade rätt stor gymnsst,iek färdighet. Fanns det någon
ung herre bland gästerna, föll det på hans lott att plocka dem,
annårs tillf ljll det någon av drängatrna. Alla dessa f iirhåLlanden
väckte om inte annat, ruycket munterhet och ekämt bland d6 yngr6 på
gåroen. En gång kommo till fYijiinäe tuå f otvandrande ungå herrar, s6rn
blivit tilIrådda att där bedja orn natthärb&irge. Ingen människa syntey
TiIl sist upptäckte de Bn liten gummå som 1åg i en trädgårcJssänä
sch lukada. fn urblekt svert hslmhatt, bomullehalsduk i snibb cch
stort bomullsfdrkläde, trikåtröja och kjol ssm en gång varit svarta
men nu voro rneet griina, kjslen, ft5r att speras under Erbetetr uFp-
fästad kring livet och lämnade synlis en randig underkJol. Jas ser
det med mln sj§ls ilga, ty jag var inte med. fn au främlingarna gick
frErn och frågade vår m&n månne skulle kunna träffa frlharrinnan
uon Diiban. Jag kan Bs den drattningslika hållning verrned den 1iIla
gumman reste §19 osh sedairrBet är jag".

R rF t) Tl'L.-'_
[:

/1å0 kqls ? #)orÅo(-


