Julfirande pd Residenseti Wdxid dr 1888. Utdrag ur Hedvig Spens(1870 - 1960) dagbolc
Den 13 de. F6re fmkosten
Det iir ganskalustigt det hiir att sitta och sticka pi en rosenr6d balvante med hjertat i halsgropen, fiirdig att kasta
alltsammans under bordet och se os$dig ut om Ebba eller Aja kommer in frdn nAgonderasidan. Mitt rum ligger ju
som ett genomgingsrum ftir alla, sd att jag kan aldrig giira nigonting i hemlighet pi dagenutan miste passapd
innan flickorna iir uppe. Derfibr gdrjag ocksd hvar qv6ll si vackra fiiresatser att stiga upp kl. 7, men - ! Ja, i natt sov
jag som vanligt mycket illa och dessutomk?indejag mig pd morgonen ganskaledbruten efter ridten, si att jag iir litet
ursiiktad att ej hafua kommit till arbete fiiriin kJ.%9. Nu bdrjar detpi attbli litet ruskigt-Ajas

plaskningar hafua

upphtirt derinne och Ebba kan komma pi den id6n att vilja gi in till Amy o.d. Nu hdrde jag ocksri Jacob stdnga sin
d6rr - det iir biist att jag gir ut och hjelper Faster stdlla fram till frukost.
Den 14 Dec.
Jag har ?indtibra mycket att tacka Gud ftr och det iir oviirdigt af mig att vara sd missmodig som jag ofta 6r ! Det iir
bara derfbr attjag iir sd eliindigt egoistisk; det harjag sagt mig tusen ginger ! Och egenkiir och litetbehagsjuk tirjag
ocksd ! Hvarifrin h?irledasig annarsmina "kdnslor" fiir h?iradsh.Olsson ? Jag skall definiera dessaklart och
skoningsl6st - derftir att han intresseradeoch slog an pi mig, inbillade jag mig genast att han skulle kinna detsamma
ftir mig, och min usla fifiinga sirades niir jag helt naturligt upptiickte att s6 inte alls var hiindelsen. Och detta har jag
tillitit grdma mig till en sddangrad att jag grubblat derdfuer dag och natt och skrifuit melankoliska bref till Lotten, s6
att hon kommer hem beredd att finna mig krossad fiir lifuet. Hur kunna sidana lumpna saker tynga pd min sj?il da
andra t.ex. den stackarsEllen hemsiikes afen sidan verklig sorg som deras lilla Annas ddd ? A andra sidan hvilket
rikt midt af lycka och gliidje har inte kommit pd min lott niir jag bara tar det i betraktande.Mina iilskade syskon
komma snart ner - jag gliider mig som ett barn it vfu ridning dt ndjena i Jul, at Julaftonen, till och med n6jet att
arbeta med julklappar i hemlighet och oupphdrligt kasta undan dem fbrefaller mig muntert ndr jag iir i min glada,
naturliga stiimning sdsomnu i dag. Det ?irsd lustigt att den kan komma ndr som helst utan ndgon synbar orsak. Jag
kiinner mig bara sd beliten och tacksamatt jag skulle vilja g<iraalla andraglada med - se frtijd och frid i allt och hos
alla - och det ir mycket trevligt !
Den 15 de. Dec.
En sddanftirtjusande dag ! Solsken, klarbli himmel och 6nda mildt varmt viider ! Det iir en dag fiir att gd ut och
promenera, rida utdt landsviigarna,g8 och handlajulklaprpar, t.o.m. g<iravisiter kunde vara mycket muntert idag ! Jag
har liksom en aning om nigot utomordentligt hefligt Jag undrar just om hiiradsh. Olssons semesterinte dr slut snart - en reflexion helt tillfiillig utan nigon tiinkbart
sammanhangmed det ftiregiende.
PAkvdllen%ll
Flickorna Gyllensviird hafua varit bjudna i qviill i anledning af Ebbas fiidelsedag och fiir dfrigt voro h[r en del
officerare till sup6n. Farbror telefonerade fr.in Hovmantorp att han bjudit <ifuerste Nordenskjdld, major Reutersviird
m.fl. och faster fick brddt att styra till riktigt fint. Det har varit litet l6ngt och kanske stelt det tir allfid dumt niir sup'6n
driijer till % l}.Men

jagtyckte dnd6 det var hemtrefligt ndr hdradsd.Ekedahl satt hos oss och vi pratade om

rannsakningar o.d. som intresserarmig sd mycket, och n?irvi sedan6to fnrkt o.d. ute i salen och vi punschademed
honom, (han hade afbdjt farbrors anbud att komma in till herrama och spela kort.) Jag tror att han tycl:te om niir jag
spelademina smd stycken. Bra sniill och god fbrefaller han. -

Som vanligt sutto vi sedangdsternagiu en stund i salongenoch kritiserade tillstillningen. Jacob, som har snufua,
satt och drack ?iggtoddy;Ebba hade slagit sig ner i gungstolen och var btitt och missniijd. Hur kommer det sig att
ofta, ndr de andra tycker det varit trdkig! harjag haft riktigt hefligt ?
Den 17 pi morgonen
Jag har suttit och stickat vid min lampa sedanYz8 och det kiinns verkligen litet i ryggen.Det blir ett jiiktande under
denna sista vecka , jag ftirstAr inte hur jag skall hinna med allt hvad jag satt mig fiire och ldngtar verkligen till
Julhelgen, den tid dii man bara latar sig hela dagarna,liiser sina Jultiicker i god ro, o.s.v.
Jag drar upp min rullgardiry luften iir i dag si tung och tjoclq fiirmodligen kunna vi viinta mera snd. I gdr var hela
torget si hvitt och rent - i dag iir den smulan sn6 upptrampad och smutsad.
Jag kan tiinka mig hur det ser ut i skogarna.Barren falla hoptals frdn grenarnaoch grira millioner smi miirken i
sntitdcket, pA dppnare platser smdlter redan sn6n och lingomis och ljung sticka fram medan pi andra stillen den
hvita marken iir 6verkorsad af otaliga smd spir af krik-ftitter, ekorrar, qvistar och grenar m.m. Hvem skulle viil di
kunna urskilja har-spdr bland allt detta ? Det dr bestfimdt inte godt jagtv?ider idag, men jag kan tiinka mig hvad det
miste vara vackert om det nu bii{ade sniia - ndr granarnasgrenar tyngas afv?ildiga sndmassoroch enrisbuskar,
mosstulVor och stenar,allt iir hvitt, hvift, se l6ngt <igatnir !
Och "det iir ej endastn6jet att jaga, som lockar jiigaren ut i skogen, utan lika mycket njutningen att gd med rask fart
och i vacker trakt insupa den friska luften " etc. Hvadjag kommer v6l ihig hvart enda ord han sadeden
eftermiddagen hiir, ftirsta gingen jag sig honom. O, jag kan si viil tjinka mig hvad det skall vara sk6,nti synnerhet
om man liinge har g6tt i Wexiri som en enst6ring, utan intresse fiir nigon - det vill sdga,det kan jag viil inte
fiiresfdlla mig, min sympati fbrleder mig vdl l6ngt; men i alla fall skulle jag vilja vara med der ute !
Kl:/23 e.m.
Hvad jag iindi fiiga kan lita pi mig sjelf ! Jag, som var sd stolt i medvetandetaf att jag aldrig mer brukade sti och
titta 6t Holmbergska huset till - blefjag inte helt plittsligt niistan darrandeaf ifuer att fil veta hvem som Akt i
skjutsen, som nu stod tom vdntande framfiir porten. Jag stod fiirdig att gi till ridhuset, niistan byckt emot
ftinsterrutan i ingest att ingen skulle komma ut, att jag inte skulle fd veta det innan jag miste 96. Skall jag ocksi
fijrsdka beskrifva hvad jag kiinde niir jag slutligen fick syn pi en herre med mycket viilbekanta ljusa munstascher
som lyfte pd en viss ljusbrun hatt fiir att helsa pi frdknama Holmberg och Hikansson som i det sammagingo fiirbi ?
Det iir rigtigt nedsiittandefiir min viirdighet att niidgas erkiinna hur jag ging pi gdng faller tillbaka i samma svaghet
- och det fastiin jag fiiresatt mig si allvarligt att bekiimpa den.
Den 2l Dec.
Nu bdrjar det verkligen blifua lite mera jullikt sedanalla gossarnakommit hern, hvar och en frdn sitt hill. I qvlill
hafra Aja och jag varit ute med C.W. fiir att visa honom staden.Naturligtvis passadejag pi att 96 min favorit-vdg
uppftir jernviigsbron samt sjcipromenadenhem f6rbi Holmbergska huset. Det ?iralltid si - jag riktigf liinglar att fi gi
den v?igeni den ddraktiga fiirhoppningen att m<itahiiradsh. Olsson, och sedanjag verkligen gjort det, ingrar jag mig
sd bittert ! I qviill promeneradehan der med fr<iknarnaHolmberg och H6kansson.- Jag miste verkligen blygas ftir
mig sjelf 6fver den hiir komedien. * Nu skall jag fiiresiitta mig att inte mera fiiresli sjdpromenadenp6 vira aftonturer, hurjag iin mi liingta efter den .
Huru hemtrefligt det ?iniir att se alla gossarnahdr sd Zirjag iindd inte riktigt "i stlimning". Men det iir kanske
fiirklartigt derafattjag haft sd bridtom medjulklapparna under den sista tiden -jag harjagbt om dagarnaoch ibland
suttit in pi n?ittema; dessutomsofver jag aldrig bra numeftI.

Den22 Dec. pi morgonen.
Aterigen hafva Aja och jag varit nere vid stationen till%8 tilgetmen dennag6ng fiirgfues. Jag f6r viil i dag bref frdn
Lotten om att hon kommer i morgon. I dag rider en sidan bridska och ett lif pd torget; det iir riktigt roligt att se alla
menniskar se s6 glada ut och viilja bland granama med sidan omsorg. Och alla smibarn, som hoppa ikring
julgranarna.Ack ja, Julen ! Om alla menniskorvore glada och viinliga, om vi alla tiinkte pi hvarandrai stillet fiir pd
oss sjelfva, om det kunde bli en fullkomlig frid, endr?igt,kiirlek dverallt - di skullejulen bli hvad den b<irvara och
hvad jag kan ftirestdlla mig i mina ljufvaste dreimmar !
Kl. l2 pi natten.
Vi hafua varit p6 cirkus i qvill, Ida Kreiiger, kusinerna,jag och Lotten som kom helt oviintadt medanvi sutto vid
middagsbordet. Det var roligt att se hiistarne som voro ganskavackra och Mr. Alessander "verldens ftirniimnsta
jockey", ryttarna,m.m., men det var nigot som fattades.Det var mycket litet folk - ingen bekant- ingen, som kom
migattf6dendervissahjertklappningen,siisomt.ex.pisocitets-spektaklet...........
Den 23 dje
I dag skulle Farbror Svenha varit hiir undermiddagen;Det var s6 likt fordna tider niir alla gossarnakommit i ett
brinnandegriil; Det bdrjade om en smdsak.Jacobforebr6ddeAja att hon inte helsatpd fru Qviding, som Aja ej kiinde
igen eller hur det var och sedanb<irjadealla disputera om huruvida man b<irhelsa eller inte nar man ej iir siiker pd att
kiinna folk.
Julafton
Vi hafuer just kommit fr6n kyrkan - det iir midt i den stund af st6k och brik niir man springer om hvarandra med
lack och papper och reglar d<irrenmidt for n?isanpi en. Jag har som vanligt varit inquiet hela dagen- pd
fiirmiddagenhadejag iinnu m6ngauppkop att gdra - det var en rigtig sn<i-yra,men iindi voro alla menniskorute och
det var fullt af folk i alla bodar. Sedanhadevi granenatt kliida och si skulle vi iita tidig middag fdr att hinna gi i
aftonbdnen.Jag tycker mycket om den sedenatt hilla bcini kyrkan pi julafton; ocksdvoro biinkama dfverfulla. Jag
undrar hvar hdradsh.Olsson firar dagen* hans fiinster iiro alldeles mdrka. - Det har varit stora dfuerldggningar i
familjen angiendeden beramadebalen hrir - men naturligtvis iiro alla af olika mening. Emellertid studerarHarald
ifrigt en bok om "100 nya kottiljongsturer". Doktor Wrangel- docentenfir man nu siiga- iir hemkommenfrin Lund
och han och Harald jemte samtliga l<ijtnanteri stadenkoka visst ihop en soir6e till niista L<irdag.
Juldagsmorgon
Vi hafra firat en glad och lycklig julafton - fastiin hvar och en af oss naturligtvis tiinkte pi ftirra Jular ndr Papi
brukade springa ikring i ftirtjusning ofuer alla paketer och ropa "Blasins". StackasEbba griit ofta, hon kiinde
tomhetendnnumer 6n vanligt. Vdr gran var ovanligt stor och rikt kliidd, men vi hadeinte hjerta att dansaikring den
men huru ljuft hadeinte allt varit om vi haft Papi.som ftirr . - Farbrortaladeoupph<irligenom Rosendalsgossarne,
Det oaktat kiinde jag mig glad och lycklig - alla hafra varit sd viinliga, jag har fdtt ett 6fuerfl6d af Julklappar.
I morse gingo vi i julottan; kyrkan var fulld till triingseloch som vi voro 8 frin residensetkunde vi ej fd rum pi vdra
egnabiinkplatserutan Aja, Lotten och jag sutto tillsammansmed Cordula och Siri, dnnu en orsaktill gliidje ftir mig,
jag som riktigt sviirmar ftir dem. Det g<irett sd miiktigt intryck att se en hel kyrka full med folk i den fidiga
morgonstunden,si glada,samladefiir att tacka Gud fbr den storahiigtiden. Jagkunde sjungajulpsalmen med
iifrertullt hjerta.

Annandag Jul
I gdr var fortfarande stora iifuerliiggrringar om "balen" - jag bdrjar niistan misstd,sta om hela tillstiillningen emellertid tycla det bli dans hos Kreiigers om Frcdag och soire6 pd stadshuset,tack vare docentenWrangel, om
Thorsdag. Hinke har bjudit upp mig till lsta valsen och Aja och jag hafua suttit hela morgonen och Wiittat vAra skiira
och bl6 handskar- giufliga fiirebud ! Ja, s6 tiinkte jag ocksi fbre den f6rra balen och efterflt - !
Deu 28

t

Igdr var soir6n. Alla tycks hafua haft mycket roligt. Lotten och Aja liro fiirtjusta och Jacob, sisom arrangdr af det
hela har fullt sk?ilatt varabel6ten. Jag-har ocksi haft tefligt. Detmeste man 6ndi medge, nihman fett dansa
hvarenda dans och ingen sh.rndvar l6ng eller trikig.

