


 



Men en man bör vara hemma i alla kroppens 

färdigheter utan att sätta rekord. Man bör kunna allt 

utan att vara akrobat. Jag kommer just nu ihåg en 

historia som på sätt och vis är belysande ehuru den 

icke håller sig på sportområdet. 

 

Historien berättades en afton af Albert 

Lindström, Rikards fader, ungefär så här: 

 

— Jag har lärt mig mycket här i världen på de 

öfver 50 år jag lefvat. Jag kan en hel del, som beredt 

både mig själf och andra glädje. Men en enda liten 

sak har jag aldrig kunnat lära mig: jag kan inte 

hvissla. 

 

Som pojke var jag mycket ledsen öfver denna 

lucka i mina talanger. Jag gick ensam för mig själf 

och formade munnen på det mest underliga sätt, 

andades in och andades ut — men omöjligt. Jag låg 

vaken om nätterna och arbetade, men inte ett ljud kom 

öfver mina läppar. Min barndom förbittrades af 

denna fatala brist i mina talanger — men åren gingo 

och jag fann att man kan lefva ett godt och lyckligt 

lif och få rätt begåfvade barn utan att hvissla. 

Häromdagen inträffade dock en händelse som gjorde mig 

öfvertygad om, att det vi icke kunna, är af större vikt 

än det vi kunna. Jag kom gående genom 

Kungsträdgården på väg till Jakobs kyrka. Alldeles vid 

planteringen kring Karl XIII:s staty stod en äldre ensam 

dam som såg mycket bekymrad ut. Hon kom fram 

till mig och sade i upprörd ton: 

 

— Snälla herrn, skulle herrn vilja vara så god 

och hvissla på min hund. Han har sprungit in i 

planteringen och jag kan inte få honom därifrån. 

 

Jag tänkte: detta är ett försåt af Försynen, som 

vill roa sig på min bekostnad. Försynen har 

händelsevis ingenting att göra, Försynen skickar denna gamla 

dam i min väg för att fördrifva tiden tills något 

allvarligt inträffar. 

 

— Min fru, sade jag, jag kan en hel massa saker. 

Jag kan spela orgel och sjunga, jag kan berätta 



historier och säga vitsar och vara rolig, men ett kan jag 

icke och det är hvissla! Er hund kan vara 

fullkomligt lugn för mig. Men där kommer ett stadsbud, lät 

oss tala vid honom. 

 

Jag bad stadsbudet hjälpa den gamla damen. 

Han vägrade. Det stod ingenting i hans reglemente 

om att hvissla på hundar. Och efter hvilken taxa 

skulle han ha hetaldt? Nej, sådana uppdrag ville han 

inte ha. Förresten hade han brådtom. 

 

Jag förstod att detta stadsbud icke heller kunde 

hvissla, utan endast försökte dölja sig bakom en 

massa omständigheter och prat. 

 

Vid Hamngatan fick jag då se en polis. Han 

skulle rädda den gamla damen. Jag gick fram till 

honom och bad honom komma med till Karl XIII. 

Han kom. Och då han fick se en lös hund, som 

sprätte tulpaner och tusenskönor i planteringen, for 

han ut mot den gamla: 

— Ni vet väl att hundar inte få gå lösa i Torget! 

Hvad heter Ni? Hvar bor Ni? Har ni skattat för 

hunden! 

Och så gick han in i planteringen och började 

jaga hunden bland alla rabatterna och blommorna. Den 

gamla damen sjönk förtviflad ned på ett säte och jag 

gick tyst och stilla upp till Jakobs kyrka, till min 

orgel och mina noter. Men på vägen tänkte jag: huru 

underligt är icke lifvet! En gammal kvinna kastas i 

sorg och olyckor, blir kanske släpad inför domstol 

kanske kastad i fängelse, förlorar sin käraste vän 

och kanske förgås af förtviflan — och allt detta för 

att jag inte kan hvissla! Utom det att en polis blir 

besvärad på sitt pass och ett stadsbud generadt. 

— — — 

Detta var Albert Lindströms berättelse och med 

den vill han säga: 

Unge man! Drag nytta af hvad du hört! Lär dig 

att hvissla, lär dig allt hvad en gentleman behöfver 

kunna för att icke bli utskrattad af Försynen. 

Nu kom tryckeripojken. 

 

                                Hasse Z. 


