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I.

å Carlberg vimlade det af menniskor. Det var
icke mer än åtta dagar sedan knng Carl hade
firat prinsessan Hedvig Sofias bröllop med hertig
Fredrik af Holstein, och högtidligheterna voro ännu
långt ifrån slutade. Den ena lustbarheten aflöste
den andra, danser, maskerader och skådespel om-
vexlade, och der emellan företog konungen jemte
sin svåger de vildaste jagter eller öfverdådiga upp¬

tåg, som väckte hos omgifningen en allmän fruktan
att han skulle sätta lifvet till dervid.

Men konungens oförskräckta mod och förakt för faran
gjorde honom kär för folket och allmogen, som derför van¬
drade i stora hopar till Carlberg. Stället var dem dessutom
väl bekant: här hade Ulrika Eleonora lefvat; många talade
om hennes fromma sinnelag, hennes ädla hjerta, och öfver-
liyttade nästan omedvetet på hennes barn den kärlek, som
hon hade vunnit.

Midsommaraftonen 1098 hade allmoge vida ifrån talrikt
infunnit sig; de voro isynnerhet samlade kring slottet för att
begapa hofvet, som för tillfället uppehöll sig i ett stort tält,
uppfördt midt på borggården. Den unga, nyförmälda prin¬
sessan kom fiere gånger ut derifrån, och då helsade hon vän¬
ligt ät alla sidor, men glad såg hon icke ut, och när strax
derefter enkedrottningen kom och såg sig omkring, kallt och
strängt som vanligt, då gick det talet bland folket, »att prin¬
sessan nog blifvit tvungen att gifta sig med hertigen, medan



4

hon höll en annan kär . . . den gamla drottningen hade för¬
bittrat lifvet för modern; hon skulle nog också göra det för
barnen».

Men hur många förnäma herrar och damer än gingo ut
och in. ingenstädes syntes konungen och hertigen till, och
det var för den förstnämndes skull de flesta kommit! Man

får icke alla dagar se en sextonårig konung.
Bland åskådarne befann sig också en ung bonddräng,

med ett godt och redbart utseende. För ögonblicket röjdes
en viss otålighet i hans väsen, och han yttrade halfhögt till
en qvinna, som stod vid sidan om honom:

»Stanna qvar här, I mor, medan jag går omkring och
ser till om jag icke kan få syn på kungen.»

Men i samma ögonblick hördes på afstånd ett förfärligt
tjut och skrik; man visste icke om det kom från en hel svina¬
hjord, eller om det var menniskor som härmade deras läten.
Alla de i tältet församlade skyndade ut och ner ät vägen, der-
ifrån ljudet kom. De pratade och skrattade med hvarandra
likasom väntade de sig något roligt; endast prinsessan Hedvig.
Sofia såg hvarken glad eller road ut, ehuru hon följde med
de andra. Hennes syster, Ulrika Eleonora, deremot skrattade
och nästan skrek af glädje.

Den lysande skaran stannade framför porten, likasom -i
afsigt att förhindra inträdet till borggården; men som vägen
icke låg rakt framför, utan på sidan, kunde de utifrån kom¬
mande icke blifva dem varse förr än de stormade in.

En förfärlig olycka var derför nära att hända; konungen,
som red främst och hade hertig Fredrik bakom sig. drog så
hastigt betslet åt sig, att hästen reste sig på två ben och
hertigen föll af. Skrikande flögo alla åt sidorna. Den ofvan-
nämnde bondgossen ryckte undan en halfvuxen flicka, som
befann sig alldeles under hästen; blodet rann ur ett hål. som
hon fått i hufvudet, och hon var afsvimmad.

Utan att bry sig om alla de andra sprang han med



henne ned till sjön och baddade hennes hufvud med vatten.
När hon ändtligen såg upp, tyckte han sig aldrig förr ha
sett så vackra ögon, men han fick icke länge se på dem, ty
hon slöt dem å ny o.

Hvad skulle han göra ... ingen menniska syntes till. .. .

Har han henne tillbaka, skulle man kanske ge honom skulden
till hennes död, i fall hon icke vaknade upp mer! ... Så satte
han sig ner och lade flickans hufvud i sitt knä. Hon bar
en klädning af så mjukt och fint tyg, att han aldrig sett
något dylikt; de ljusa lockarne föllo ner öfver en bländhvit
hals, men kring densamma satt en fin guldkedja, och något
var väl fäst vid den, efter som den gick ner under halslin¬
ningen. Aldrig förr hade han sett ett par så hvita, små hän¬
der och sådana vackra armar!

För visso liknade hon en af Guds englar, och han tyckte
att hon borde få komma till dem just sådan hon var.

Härunder fortfor han att blöta hennes hufvud med kallt
vatten. Blödningen hade upphört; till hans stora glädje gjorde
hon en rörelse och öppnade ögonen.

»Hvar är jag?» frågade hon och såg sig förvånad om¬
kring.

Han berättade henne hur allt tillgått.
»Har ingen brytt sig om mig mer än du?» sade hon

med ett uttryck af förvåning.
»Det är nog ingen som vet hvart 1 tagit vägen.»
»Då måste jag skynda mig tillbaka!»
Hon gled sakta ner på marken, men då hon skulle resa

sig, förmådde hon det endast med möda.
»Orkar du bära mig?» sporde hon bedjande.
»Ja, om det så vore till verldens ända!» svarade han

trohjertadt och lyfte upp henne.
När han gått några minuter sade hon:
»Nu skola vi hvila oss.»

Han satte henne genast ned i det mjuka gräset.
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»Hvad heter du?» sporde hon.
»Nils Månsson! Far min är smed, och vi äro hemma

ett stycke från andra sidan Mariefred.»
»Hvarför har du kommit hit?» .

»För att se kungen!»
»Nå, fick du se honom?»
»Nej, inte rigtigt . . . olyckan kom emellan.»
»Du har allt räddat mitt lif, du!»
»Åh, Gud vet det!»
»Jo, det är allt säkert, att annars vore jag nu död!»
»Ska1 vi ge oss i väg nu?» sporde Nils, förläg'en.
»Först vill jag ge dig ett minne af mig.» Hon tog

kedjan af halsen; vid den hängde en medaljong af guld. »Kan
du se hvems bild det här är?» sporde hon.

»Herre Gud! ... det är ju eder egen!»
»Den skall påminna dig om mig! Nu skall jag sjelf

hänga den på din hals, men du skall gömma den väl, så att
ingen får se den.»

Ingen, ingen skall någonsin få se den», utropade han lif-
ligt, »och tack skall I ha för gåfvan.» Han räckte henne
handen och hon lade sin deri.

Det kändes så underligt, tyckte han, så glädjefullt och
ändå så sällsamt.

»Får jag nu bära eder?»
»Ja. om jag icke är för tung!»
Han lyfte henne som en fjäder, och hon lade armen kring

hans hals.

»Ack, om du vore en adelig herre!»
»Hvarför det?» sporde lian förvånad.
»Det säger jag inte!»
Han frågade heller icke, utan tyckte bara att han var

så lycklig, så lycklig.
När de kommo nära utgången af parken sade hon: »Släpp

mig ju il»



Han lydde genast.
»Nu går jag den här vägen och du den der.»
»Farväl då!»

»Farväl!» Och borta var hon.
Han stod länge och säg efter henne.
Derefter gjorde han som hon sagt, och med några raska

steg var han å nyo inne på borggården, der han återfann
modern på samma plats han lemnat henne. Hon berättade
honom, att hertigen icke gjort sig det minsta illa i fallet; att
konungen vändt sin häst på tvären, så att de efterkommande
tvingades att stanna och han sjelf var den ende som lopp
fara att bli skadad. Att han derefter pratande och skrattande
gått omkring och samtalat ömsom med några af hofvets herrar,
ömsom med en och annan bonde; just nyss hade han gått in
i tältet.

Nils hörde icke stort häraf; han stirrade framför sig utan
att egentligen tänka på något.

»Ser du! ser du!» hviskade modern och knuffade på
honom; »nu ska1 de äta. Tänk den som kunde komma så nära,
att man kunde få se på det.»

En hel rad af pager kommo från slottet, bärande stora
silfverfat med stekta foglar, höns, oxlår, grisar och många
andra rara saker, som kommo äskådarne att vattnas i munnen.
Framför dem gick en herre med mycket allvarlig hållning.
Han hade stor peruk och höll en staf i handen.

»Det är hofmästaren!» hviskades* bland folket.
»Der kommer kungen!»
»Och der är hertigen!»
»Hvarför ha de dragna svärd?»
»De skratta, så det betyder väl ingenting.»
Konungen och hertigen togo plats på hvardera sidan om

ingången till tältet, endast ett litet stycke ifrån detsamma.
Hofmästaren gick förbi dem med en djup bugning för konun¬
gen; men nästa ögonblick slog konungen med värjan fatet ur
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handen på den förstkommande pågen, medan en helstekt gris
slungades genom luften in bland den gapande folkhopen.
Hertigen skickade efter en stor oxstek, och nu följde med
stor hastighet alla de andra läckerheterna, tills hvart enda fat
var tömdt. Den första grisen mottogs med en viss undran,
men hvarje ny sändning helsades med jubel, och detta blef
än högljuddare när konungen, efter att hafva afsändt.en stor
lax, som intog det sista fatet, skrattande vände sig till fol¬
ket och sade: »I ären säkert hungriga; äten nu; vi kunna
vänta några timmar!»

Upptåget var allt för mycket till folkets fördel, att icke
vinna dess bifall; vår Nils tick icke en bit med, men han
skrek af alla krafter: »Lefve konungen!» och på mer än en
fastnade tuggan i halsen när han instämde deri.

Men den lilla flickan såg Nils icke till; förmodligen1
hade man tagit vård om henne, och det tyckte nog också
Nils var rätt. Men nu hade han fått se konungen, som oge¬
ment mycket behagade honom, och så tyckte han sig icke
hafva mer der att göra. Modern stod som fastväxt, men han
ryckte henne i kjorteln och sade:

»Kom nu, vi ha lång väg hem!»
Det var med en djup suck hon ändtligen förmådde sig

att följa honom, men icke allenast under hemvägen, utan så
länge hon lefde, utgjorde besöket på Carlberg ämnet för hen¬
nes samtal; Nils deremot talade aldrig derom, så vida han
icke blef tillfrågad, men han hade derför icke glömt det.

Onda tider följde derefter för vår Nils: inom aret förlo¬
rade han både fader och moder; hans äldre bror stod för
smedjan, och sjelf ville han bort, men hvart visste han icke.
Att bli soldat föll honom icke in; han menade att jorden
kunde väl också behöfva armar. En morbror hade han ner åt

landet, och denne skref och erbjöd honom tjenst hos sig, och
så beslöt han sig för att antaga den. •
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] den lilla byn Starrarp funnos endast två bondgårdar;
den ena var målad röd och den andra höggul, och begge-
lyste grant när solen sken på dem. Der emellan lågo en stor
hop små, eländiga kyffen, som beboddes af torpare och undau-
tagsmän. I hvarje stuga var ett stort hål anbringadt på taket
i stället för skorsten, och golfvet bestod endast af hoptram-
pad lera. Några öppningar funnos verkligen på ena sidans
vägg, men de voro så små, att ingen nyfiken solstråle kunde¬
titta in och sqvallra om hur eländigt det såg ut der innanför.

Den röda bondgården innehades af kyrkvärden Erik Pers¬
son, som var morbroder till vår Nils Månsson, och den gula
af nämndemansenkan Kristina Fredriksdotter, hvars ende son
Lars sades stå för gården, fast allt gick precist som mor
ville ha det.

På ena sidan om byn låg kulle vid kulle klädd med
ljung; när den blommade, såg det ut som om de varit öfver-
dragna med silkessammet, skiftande i de grannaste röda fär¬
ger. Här och der stack upp en mörkgrön enbuske, skrang¬
lig och ful, men stursk, naturligtvis, öfver att ha kommit sig
litet högre upp i verlden.

Små gångstigar slingrade mellan kullarne; de fiesta ledde
till en närliggande skog. Vid ingången till densamma stodo
fyra präktiga bokträd, som på afstånd togo sig ut som höga
porthvalf.

Vid ändan af byn låg en liten klar insjö, och på andra
sidan prunkade ett vackert åkerfält. Sådant var sällsynt dä
för tiden, och kyrkvärden, som egde detsamma, var heller
icke litet stolt deröfver.

Berg syntes hvarken när eller fjerran, men om somrarne
är det vackert öfverallt, och här var det sä, i all synnerhet
om qvällarne. Då färgades sjön röd af den nedgående solen,
de små kullarne skiftade färg i hvart ögonblick, och de höga
bokarna sågo ut som jettemör, rodnande för solens kyssar; det
syntes som om gnistor hade. flugit ut från de mörka löfmas-
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sorna, som om eld mötts af elcl. Men när det strålande
ljuset sjönk ner bakom kullarne, då mörknade bokarna och
riet gick en kall flägt öfver landskapet.

Här hos morbrodern trifdes vår Nils ganska bra: lian
var godt liden af sina kamrater, gjorde gerna en tjenst, om
han kunde, men fasligt tyst var han emellanåt, som 0111 lian
icke varit rigtigt vaken. Helst gick han allena och gapade
på solen och träden och kullarne, som han såg livar eviga
dag, men ändå aldrig tröttnade att beskåda. Jäntorna spa¬
rade icke på vänliga ögonkast, ty Nils var en vacker gosse,
men det var som att vinka åt ett lik: han hvarken hörde
eller såg.

»Tvi vale, så högfärdig han är!» sade en.
»Eller också håller han någon annan kär», invände en

annan smäförnuftigt.
»Så vida han inte gjort något ondt!»
»Ja, något är det han grubblar på.»
Men såf var det icke. Han hvarken tänkte eller grubb¬

lade på något visst; hvad han blef befald att göra, det gjorde
han, men sedan satt han tyst för sig sjelf och tänkte — på
ingenting! Det hände någon gång att han ur ett litet lön-
rum i sin kista tog fram ett lappbylte, hvari han gömt me¬
daljongen: han öppnade den med stor varsamhet och beskå¬
dade bilden några ögonblick, men dervid lade sig alltid något
tungt öfver honom, så att han tyckte sig knappt kunna draga
andan, och derför skyndade han att gömma den lika sorg¬

fälligt som förut. Hundrade gånger upprepade han för sig
morbroderns ord: »Ryck upp dig, Nils; du är en döddansare,
och du blir en. odugling!» Men det föreföll honom som
om han sagt det till en främmande person, han kände sig
alldeles urståndsatt att tillämpa det på sig sjelf, så att det
skulle leda till något.

Åter igen var midsommaraftonen inne, och ungdomen i
iStarrarp gick mangrant till en grannsocken, der ett dansgille
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skulle sta. Kyrkvärden hade tillsagt Nils att denne skulle
följa med, och derför gjorde han det. Om han befallt honom
att gä ut i skogen och hugga ved, hade han gjort det lika
gerna; det ena som det andra var honom likgiltigt.

Danssalen låg ute i skogen, det var en slät plan, om-

gifven af ungskog.
Musiken bestod af tre mungigor och en fiol.
När »Starrarparne» anlände, var dansen i full gång och

trängseln stark.
»Ska1 vi icke försöka att få oss en svängom?» sporde en

af Nils' kamrater.
»Fresta du, här är ingen jag känner», svarade han, men

i samma stund fick han ögonen på en jänta, som stod tätt
bredvid honom.

Hon hade synbarligen nyss slutat att dansa, ty hon var
blossande röd och stod flämtande och säg på de andra, men
derunder stampade hon takten och gnolade efter musiken.
Ögonen tindrade, och munnen myste af nöje; Nils visste icke
om hon var vacker, men han hade aldrig sett någon han
tyckt så mycket om: »Ska' vi ta en svängom?» sporde han.

Hon såg på honom. »Jag känner dig slätt inte», sva¬
rade hon litet förlägen.

»Derför kan du väl dansa med mig!»
Nils var i sin fagraste ungdom och hade djupblå, talande

ögon, för hvilka hon nedslog sina.
»Ja, det förstås!» sade hon.
Och så lade han armen kring hennes lif och lyfte henne

i första taget högt i luften, men äfven sedan fick hon icke
mer än med tåspetsarne vidröra marken: men så var han
också stor och stark och hon deremot var en liten, spenslig
varelse, som man kunde frukta skulle gä midt af när han
höll henne med sina starka armar, men det gjorde hon ända
inte; hon såg tvärt om rigtigt strålande glad ut och smålog
emot honom.
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Men så tystnade musiken.
»Redan slut!» utropade begge två på samma gång, men

stodo ändå qvar med armarne om li varandra.
Nils släppte henne hastigt och gick bort till de spe¬

lande. »Skulle vi icke kunna få den dansen om igen?»
sporde han med ett intresse som förvånade honom sjelf. Flere
instämde häri, och nu hjelpte det icke, musiken måste ännu
en gång stämma upp, och strax dereftei\flögo paren om hvar-
andra i vildaste fart; de upphörde heller icke förr än de dig¬
nade ned af trötthet.

»Det var rigtigt en makalös dans!» sade Nils: »den glöm¬
mer jag visst aldrig.»

Hon stod stilla några ögonblick för att hemta andan.
»Nu får jag väl lof att ge mig af», sade hon.

»Skall du redan gå?»
»Mor är på besök i en af granngårdarne; jag sprang bara

hit för att få mig en dans. Farväl och tack!» Så räckte
hon honom sin lilla hand och såg på honom med sina skälm¬
aktiga ögon.

Han kände, den blicken i märg och ben. »Du skall sjelf
ha tack!» sade han och höll qvar hennes hand. »Men innan
vi skiljas, kan du väl säga hvad du heter.»

»Anna Henriksdotter! Far min var soldat, nu är han
död, och mor flyttar från torpet till min gifta syster. Sedan
får jag styra för mig sjelf.»

»Hvad tänker du då göra.»
»Jag liar tagit tjenst till hösten.»
»Hvar då?»

»Hos kyrkvärden i Starrarp.»
»Har du det!» ropade Nils gladt öfverraskad.
»Ja, så nu lära vi väl icke träffas mera.»

»Det kan ingen veta!» menade han.
»Hvad heter du, och hvar är du ifrån?» sporde hon.
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»Nils Månsson och tjenar också hos kyrkvärden i Starrarp»,
genmälde han skrattande.

»Kors i Herrans namn, då bli vi ju kamrater», sade hon
och blef blossande röd.

»Det låter nästan så», sade han och blef lika röd
som hon.

»Farväl med dig, Nils!»
»Farväl, Anna! Välkommen till oss!»
Men det svarade hon icke på, utan skyndade bort det

fortaste hon kunde hinna.

»Välkommen till oss!» skrek han efter henne med full hals,
ty han trodde att hon icke hört första gången; men hon låtsade
icke heller höra den andra gången.

Då tog han rigtig ansats och skrek allt livad hans lun¬
gor förmådde: »Välkommen till oss!»

Hon vände sig ändtligen om, och nickade åt honom.
Nu var han nöjd.
»Se på Nils, så belåten han ser ut!»

. »Hvad är det Nils?»
»Kors så förändrad han är!»

»Har han fått en käresta?»
Så ropade hans kamrater om hvarandra, men, antingen

han icke hörde eller icke låtsade höra hvad de sade, han
återvände hem med ett förändradt sinne.

Men från den dagen grubblade han icke mer, utan hvarje
ledig stund användes att snickra på ett bord, som han aldrig
kunde få nog fint och slätt.

Hvad skulle han med bord, om han icke gick i giftas-
tankar? tänkte alla. Men livem var kärestan? Ingen hade
lagt märke till Anna, och på gården eller i byn fans ingen,
som han brydde sig om.

Men så kom höstflyttningen och med den Anna.
Ja, nu var det icke svårt att se hur det stod till, inte

för att de så ofta talade med hvarandra — det knnde gå
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fiere dagar om utan att de så mycket som vexlade ett ord
— men det behöfdes heller inte, ty när Nils såg på Anna,
så rodnade hon, och han bleknade af harm om hon pratade
och skämtade med någon af de andra drängarne. Var något
utarbete för händer, så höll han sig alltid der hon var, och
så kunde han också numera säga ett skämteord, och det hade
han aldrig förr gjort.

De andra jäntorna blinkade åt hvarandra, och så brydde
de Anna för Nils och för Lars, den rike bondsonen i grann¬
gården. som synbarligen också hade ett godt öga till henne.

Men Anna bara skrattade och sade, att hon hvarken
brydde sig om den ene eller andre. Om gossarne voro tokige
i henne, hvad rådde hon för det. Aled giftas följde bara
släp och arbete; då hade hon det mycket bättre nu, och der-
för fick det allt vara med att låta binda sig så länge.

När drängarne deremot brydde Nils för Anna, då små¬
log han helt förnöjd och emellanåt sade han helt öppenhjer-
tigt, att nog hade han henne att tacka för att han blifvit
som en annan menniska, för nu var all tungsinthet likasom
bortblåst.

Alen talade drängarne sins emellan, så sade de: »Nog
tycker han mer om henne, än hon om honom.»

»Hon har godt öga till litet livar!» sade en.
»Vill Lars göra allvar, så tar hon honom.»
»Det får lian icke för mor sin.»
»Hon lefver väl icke i evighet.»
»Alen Anna vill icke vänta.»

»Kanhända ändå för pengarne.»
»Det är synd om Nils!»
»Lars får akta sig lör honom.»
»Kommer väl an på om Anna ger något löfte.»
Att den fagra Anna möjligen kunde ha ögon och tan¬

kar för någon annan än honom, det föll aldrig Nils in. Nu
tänkte lian endast på hur han skulle få sig ett torp och en
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stuga, som han sjelf skulle rödfärga och lägga golf uti. så
att Anna skulle finna sig rigtigt väl.

Under dylika funderingar gick hela vintern och ett stycke
på våren; ännu hade ingenting blifvit sagdt dem emellan,
och det brådskade då heller icke, tyckte Nils, efter som han
ännu icke visste livar han skulle få torpet ifrån; men så
fick han en gång oförvarandes höra kyrkvärden säga till
Anna.

»Jag tycker icke om att nämndemans Lars ständigt sprin¬
ger här ut och in.»

»Kan J icke förbjuda honom det», sade hon.
»Det måste du göra, då det är dig han ränner efter.»
»Hvem bryr sig om hvad en fattig fiicka säger.»
»Så tag dig en fästman, som kan försvara dig.»
»Jag vet icke 0111 någon vill ha mig», svarade hon och

sprang hastigt sin väg.
Nu visste Nils hvad lian hade att göra. Detta var en

Lördagsafton, och påföljande Söndagsmorgon hade Anna fått
löfte om att gå hem och lielsa på sin mor. Nils skyndade
sig upp redan i dagningen för att passa pä henne nedan¬
för byn.

H011 kom också med ett litet knyte i handen, sjungande-
som en lärka och nästan dansande vägen fram. Vid åsynen
af Nils gjorde hon stora ögon.

»Kors», sade hon, »jag gick just och grundade på 0111
du skulle vara sint på mig för att jag icke tog afsked i går
afse; alla andra af husfolket såg jag till, men icke Nils; då
tänkte jag att det gjorde honom nog detsamma om jag tog
afsked af honom eller ej.»

Nils lät henne prata. Gud vet 0111 han ens hörde hvad
hon sade; hennes knyte tog han, och så höll han jemna steg
med henne, men teg alltjemt.

Anna tyckte förmodligen att det ålåg henne att hålla
målron vid magt, och derför pratade hon 0111 både nytt och
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gammalt och höll icke upp dermecl längre stund än som
behöfdes för att hemta andan. På längden blef det likväl
tråkigt att tala allena, och derför inföll hon harmset: »du
.säger ingenting, du V»

»Nej, håll på du, vännen min!» sade han.
»Jag har ingenting mer att säga», genmälde hon miss¬

nöjd och slog en knyck på nacken.
»Men det har jag!» afbröt Nils med värma.
»Tag hit knytet: du får icke följa mig längre.»
Han tog handen, men behöll knytet; så gingo de en

lång stund bredvid hvarandra utan att yttra ett ord.
Hon blef så beklämd om hjertat: »Hur långt skall du

gå med?» sporde hon ändtligen.
»Till din mor, Anna, för att be henne samtycka till att

vi få hvarandra.»

»Nej, käre Nils, det går aldrig an!»
»Hvarför icke? Håller du mig icke kär?»
»Jo, visst gör jag det», sade hon snyftande, »men jag

tror icke vi ska1 tala om det för någon så länge.»
»Vi ha ju tegat nära på ett år. Ty nog blef det klart

för mig på dansgillet, att du och jag skulle bli ett.»
»Ja, jag tyckte också det var som en varsel att vi kommo

att tjena på samma ställe. Men så tänkte jag: Hvad skall
det bli af? vi äro ju af fattigt folk begge två. Nils har
ingenting och inte jag heller.»

»Men vi äro begge unga och friska och kunna arbeta.»
»Ja, det förstås . ..» Anna qväfde en suck. men hon vågade

ingenting säga. Stillatigande fortsatte de sin väg.
Så kommo de fram till modern.

Hon gaf genast sitt bifall, men det var blandadt med
så mycken jemmer öfver deras fattigdom, att Nils ansåg sig
befogad att säga:

»Den som hyser en fast förtröstan till Gud och gör ett
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redligt arbete, kan med lugn motse framtiden. Herran lijel-
per honom nog.»

Anna och hennes mor hörde helt förundrade på honom;
de tyckte att han talade styfvare än sjelfva prosten. Men
hvad som isynnerhet slog an på Anna, var stolthet öfver
hans vackra utseende, och att han gifvit henne företrädet
framför alla andra. Vore han bara sä rik som hon önskade,
skulle hon ta honom hellre än alla hemmansegare i verlden!

Nils stannade qvar till sent på qvällen; då skulle Anna
följa honom till vägs, och sedan ville han icke låta henne
gå ensam tillbaka. Följden var, att Nils icke återkom till
Starrarp förr än folket ringdes ut till arbete, men det gjorde
ingenting; sofva hvarken kunde eller ville han, men deremot
prata och skämta, så att alla förundrade sig deröfver. Nu
gjorde han icke längre någon hemlighet af att han och Anna
voro öfverens. I första stuga som blef ledig skulle de sätta bo.

När Anna återkom efter en vecka, var hon också på sitt
sätt förändrad. Om Nils talade mera än vanligt, så talade
hon mindre; det var likasom hon ville hålla sig ifrån sqval-
ler och siarns, med ett ord: likna honom.

»Jag tror, min själ, hon är högfärdig öfver honom», sade
en af gårdens pigor.

»Då lär väl nämndemansmors Lars inte mera bry sig
om henne», sade en annan.

Men efter någon tid återvände hos begge den forna sin¬
nesförfattningen. " Nils blef åter tyst och tankfull; endast
åsynen af Anna kunde locka leendet på hans läppar.

»Det är väl tankarne på vår framtid som göra dig så
fundersam?» sporde hon en dag.

»Nej, den oroar mig icke», sade han.
»Nå, hvad är det då?»
»Det vet jag icke sjelf... en ängslan, en längtan, jag

vet icke efter hvad. . . . Har jag förut icke tänkt på något,
så komma tankarne nu så många fler.»

Sv. hist. berättelser. IV. * 2
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»Sådant der förstår jag mig icke på», sade Anna miss¬
nöjd, »men nog vet jag att det fins andra som också ha sina
funderingar både om ett och annat.»

»Hvad menar du med det?»

»Jag kan icke låta bli att skratta åt den Lars», sade
hon med ett förläget skratt. »Han har fått i sitt hufvud
att han skall ha mig och ingen annan.»

Nils blef uppmärksam: »Har han sagt det?» sporde han.
»Ja, lian tror det för att . . . för att . . .»

»Nå, af hvad orsak, kära Anna?»
»Jo, för att . . . han kysste mig, den drummeln!»
»Har han kysst dig?»
»Bara en gång! Du är väl icke så tokig, att du blir

svartsjuk för slikt? Det var i går qväll, när jag satt i
köket och spann. Då smög sig det nötet i strumpsockorna
bakom mig och kysste mig med sin breda mun.»

»Nå hvad gjorde du?»
»Jag gallskrek, så att drängen, som låg och sof, vaknade.

Har han icke sqvallrat om det för dig?»
»Nej, det har han inte.»
»Jag trodde det var orsaken till din ondska; men han

fick då en örfil, så inte kommer han igen i brådkastet.»
»Hade jag bara en egen stuga; jag skulle nog akta dig

både för Lars och alla andra.»

»Det kan jag göra sjelf; men vill du på allvar skaffa dig
en stuga, får du allt ge dig ut i socknen och leta upp en
sådan, för här i byn fins ingen att få.»

»Det är också hvad jag vill göra; redan i denna dag
talar jag med kyrkvärden derom.»

Denne, som verkligen fattat tillgifvenhet för Nils, men
deremot misstrodde Anna, såg gerna att de blefvo skilda för
någon tid, och gaf honom frihet för en hel månad, eller till
dess höstarbetet skulle börja.
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Det blef således bestämdt att Nils skulle gifva sig i väg
redan påföljande dag.

Det kom väl något hastigt uppå, men det var ju det
han önskade. När han klädde sig på' morgonen, föll det ho¬
nom in att hänga kedjan med medaljongen kring halsen.
»Kanske den medför lycka», tänkte han. Besynnerligt nog
hade han aldrig visat den för Anna eller berättat henne
äfventyret.

När han kom ut på gården, stod hon och väntade på
honom:

»Vill du följa mig till vägs?» sporde han gladt.
»Det har jag ingen tid till; jag vill bara säga dig, att

ett fult torp nöjer jag mig icke med, och så tycker jag du
borde tänka på några fästegåfvor.»

»En psalmbok skall jag köpa.»
»Ett rosigt halskläde är också vanligt, och är det något

till karl, ger han väl fästering.»
»Du skall få både det och mer till», sade han trohjer-

tadt och räckte henne handen.

»Och så måste du vara tillbaka om fjorton dagar.»
»Det skall jag, om Gud ger helsan! Farväl med dig!»

Han vände sig hastigt bort.
»Farväl, Nils!» sade hon och såg åt andra sidan.
Men han stod ännu qvar; det syntes att han hade något

på hjertat, som han tvekade att uttala.
»Hvad är det, Nils du?»
»Jag kan ju lita på dig, Anna?»
Hon rodnade: »Du måtte väl aldrig tvifla på mig», sade

hon och började gråta.
»Nej, det gör jag heller inte; men det är bara så svårt

att skiljas ifrån dig.»
»Så skall jag gå först», sade hon skrattande och ryckte

sin hand ifrån honom.

»Farväl, Anna! Gud vare med dig!»
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»Farväl, Nils! Lycka på resan!»
Han sprang öfver gården ntan att en gång vända på

hufvudet.
Hon såg efter honom och så satte hon sig ned och bör¬

jade storgråta.
Nils gick raskt framåt; det var en klar och vacker mor¬

gon, och hans förhoppningar stego med solen.
Något inom honom sade att den här vandringen skulle

bli afgörande för hela hans lif, och ingenting var naturligare,
efter som hans och Annas lycka var beroende af att han fick
det der välsignade torpet. Hade han det allenast, skulle nog
allt gå bra.

Men det bevisade sig vara svårare att komma öfver ett
sådant, än han i början tänkt. Välmågan inom landet hade
betydligt tilltagit under det senare årtiondet, och livar enda
liten stuga tycktes vara bebodd. Men derför att det så var
i lians socken, skulle det väl ej vara sammalunda i alla andra,
och så vandrade han längre å stad, alltjemt söder ut.

Det hade fallit honom in att han i Malmö skulle köpa
fästegåfvorna, och derför begaf han sig i den rigtningen att
söka det efterlängtade torpet.

Tredje dagen gick han förbi en stor bondgård, som låg
temligen enstaka. Hvar han egentligen befann sig, visste
han icke, och det gjorde honom också detsamma. Hundt
omkring gården lågo stora gärden, ocli ingenstädes hade han
förr sett så många kreatur. Då blef han på afstånd varse
en man, som sprang för en ilsken tjur. Nils hoppade genast
öfver gärdesgården och ilade i full fart emot det rasande
djuret. Just som han kom fram, störtade mannen omkull
och hade varit förlorad om icke Nils med sin stora knölpåk
gifvit besten slag på slag. Ett träffade ögat, och med ett
ursinnigt vrålande vände han sig mot sin nye fiende; men
denne bearbetade honom fortfarande så väldigt med knölpåken
både fram och ba"k, att tjuren, rasande af smärtan, icke kom
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sig för med något anfall, då fienden alltid var på motsatt
sida, dit han vände hufvudet. Under tiden hade bonden hun¬
nit resa sig, och tjuren fick nu stryk från tvenne håll, men
det oaktadt vek han icke.

Då mättade Nils sin knölpåk och körde in den i hans
venstra öga; djuret uppgaf ett förfärligt vrålande och böjde
hufvudet; i samma ögonblick hoppade ynglingen upp på hans
rygg och fattade stadigt tag i begge hornen.

Nu började den vildaste jagt; djuret fnyste af raseri och
gjorde de våldsammaste rörelser för att befria sig från sin
ryttare. Men Nils höll sig fast; han hade icke förr vetat
att han var så stark, ej heller att det kunde vara en sådan
njutning att pröfva sina krafter mot en mångdubbelt starkare
fiende. Han skrattade af hjertans lust åt tjurens fåfänga
men vilda rörelser, och retade honom genom sina skrik och
rop än ytterligare att fortfara dermed.

Emellertid hade man från bondgården blifvit varse hvad
som händt, och en stor hop drängar kornrno ut derifrån, be¬
väpnade med stafvar och hackor.

Vid deras åsyn och de skrik som uppgåfvos när de ru¬
sade emot tjuren, blef denne ändtligen skrämd; med en våld¬
sam rörelse lyckades han kasta af sin ryttare och satte der-
efter i fyrsprång af inåt skogen.

Nils hade i fallet slagit hufvudet och axeln mot en
sten. Man fruktade nästan han var död, när ett dussin armar

hjelptes åt att bära honom till gården, der han genast blef
omvårdad på bästa sätt. Då han återkom till sansning, fick
han veta att det var landstingsmannen Olof Ersson han räd¬
dat från döden, och att gården hette Sjövik och hörde ho¬
nom till.

»Är det långt till Malmö?» sporde Nils.
»Nej vars, bara fyra mil!»
Det var en tröstande underrättelse, der skulle han taga

fåstegåfvorna, men nog fick han dröja dermed några dagar,
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ty det kändes som livar enda sena i kroppen liade varit af-
bruten.

. Lyckligtvis liar ungdomen sin egen konst att bota
sig; medan Nils tänkte på fästegåfvorna, somnade lian ocli
sof oafbrutet i tjugufyra timmar.

Men när lian vaknade, befans det att axeln var så starkt
uppsvullen, att lian icke kunde röra armen. Det kunde såle¬
des icke bli tal om att ge sig i väg, och livarken fader Olof
eller mor Brita ville heller höra ett ord derom. Pojken
skulle stanna hos dem tills lian var godlik att röra armen
åtminstone; derefter fick man talas vidare vid.

Med en förbivandrande »knalle» sände Nils bud till

Starrarp om livad som liändt.
Det blef nü fråga om hur han skulle sysselsätta sig.

Fader Olof sporde om han kunde skrifva, och när han nekade
dertill, vidtalades en gammal skolmästare, som hade fribröd
på gården, att undervisa honom deri.

Gamle Frisk hade varit soldat. I slaget vid Lund för¬
lorade han sina begge ben och venstra armen, men de förra
ersattes med ett par trästöttor, och den senare kunde han
undvara sedan han slagit sig på skolmästeriet, menade han.

Det var just icke med någon särdeles lust som vår Nils
grep sig an med skrifningen; han tyckte sig vara alldeles
för gammal att lära; men tanken på hur öfverraskad Alina
skulle bli, om hon fick bref från honom, lifvade hågen allt
mera, isynnerhet som Frisk sade att han hade lätt för
att lära.

»Hvad skall du bli?» frågade denne en dag.
»Torpare, tänker jag!»
»Tvi!» svarade lian och spottade.
»Är det inte bra, kanske?»
»Sådant anstår qvinfolk.»
»Hvad är bättre då?»

»Soldat, förstås!»
»Jag tänker gifta mig bort åt året.»
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»Hur gammal är du?»
»Nitton år till Olsmässan.»
»Är du rädd kärestan löper ifrån dig?»
»Nej, inte det just . . .»
»Låt henne löpa; då är hon icke bättre värd.»
»Det gör hon icke.»
»Så kan hon vänta tills du kommer hem som korporal

eller kanske ändå bättre.»
Nils rodnade. »Kan sådant hända?» sporde han.
»Dålig korporal som icke sträfvar att bli general», utro¬

pade gamle Frisk med ungdomlig eld.
»Nog skulle jag vilja alltid!»
»Kan du ex'cisen?»

»Nej, hvar skulle jag lärt den?»
»Du skall få lära den af mig, men inte här, för då blir

fader Olof etter befängd; han påstår att det är den enda
vetenskap jag lär mina schulknaber.» •

»Hvad är det för ena?»

»Jaså, du kan icke tyska heller! det kommer med ex'ci¬
sen, och det skall du också få lära af mig, så mycket du
behöfver . . . Potz tausend, der kommer fader Olof! Fort, tag
pennan och skrif! Låtsa om ingenting.»

Den dagen Nils gick sin väg, grät Anna från morgonen
till qvällen, och påföljande dag fräste hon som en katt 0111

någon af drängarne såg på eller talade vid henne. Det för¬
argade dem, och de kommo öfverens om att icke det minsta
bry sig om henne. Inte heller Lars syntes till, ocli gick
han någon gång förbi, så såg han icke åt henne en gång.

På sådant var icke Anna beredd, och nu var det I1011
som fick lof att skämta och skratta för att få allt på den
gamla foten igen. Det gick lyckligtvis lätt för sig, och Anna
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visste heller inte hvarför hon skulle gå och se olycklig ut
öfver Nils' bortovaro. Hvad skulle hon då göra om han
aldrig kom igen.

Så förgingo åtta dagar utan någon underrättelse från
Nils eller något besök af Lars. Öfver det förra kunde hon
lättare trösta sig än hon kunde upphöra att förvåna sig öfver
det senare. Inte att hon det minsta brydde sig om Lars,
men när han förut varit så galen i henne, ville hon bara
veta orsaken hvarför han nu alldeles slagit om.

Dermed förhöll sig så, att Lars, med all sin dumhet, i
vissa fall var ganska slug. Genom en af drängarne skaffade
han sig att veta hur Anna var sinnad emot honom, och insåg
ganska rätt, att det klokaste han kunde göra, var att lemna
henne i fred någon tid.

Men efter en vecka blef längtan honom allt för stark,
och en afton, när han såg henne gå till ladugården för att
mjölka, smög han sig-efter.

Han visste inte om hon sett honom när han gick förbi
ladugårdsfönstret, men hon sjöng muntert när han kom in.

Det var varmt, och hon hade kastat halsduken af sig.
Röd om kinden var hon och så vacker, så vacker, men hon
såg ned och tycktes icke märka att han kom in.

»God qväll här!» sade han och strök kon med handen.
»Åh kors, se Lars!» sade hon och såg upp på honom med

sina bruna, skälmaktiga ögon.
Han kände hur hjertat hoppade ända upp i halsgropen.

»Det var länge sedan vi sågo hvarandra nu», sade han och
lutade sig ned emot henne.

»Lars har väl sett den han tycker mera om.»
»Hur skulle jag det, när hon icke lins till på jorden.»
»Jaså, är hon död då?»
»Hvarför skall Anna göra nojs, likasom hon icke visste

hur det står till med mig.»
Anna började å nyo sjunga.
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»Jag får gården när mor min dör!»
»Det kan jag väl tro, enda barnet!»
»Har Anna sett vårt linneskåp?»
»Hvem skulle visat mig det?»
»Yi ha så mycket silfver så!»
»Godt för den som får det!»

»Nog vet jag hvem jag helst ville ge det åt?»
»Hvem kan det vara?»

»Den som frågar!» svarade.han hastigt.
»Ah, så Lars pratar!»
»Likasom icke Anna visste att jag tycker mer om henne

än någon annan.»
»Men Lars vet ju att jag är så godt som bortlofvad.»
»Det kan göras om när som helst.»
»Hvad skulle då folket säga?»
»Att Anna hellre ville bli en rik bondqvinna än en fattig

torparhustru.»
»Tig Lars och fresta mig inte!»
»Om Anna ville säga 'ja', skulle hon få de allra raraste

fästegåfvor.»
»Så jag bär mig åt», sade hon och låtsade nu först bli

varse att hon tagit af halsduken. Hon fäste ihop den ända
upp i halsgropen, sedan steg hon upp och tog mjölkstäfvan
mellan händerna, men då gaf hon Lars åter igen en af de der
skälmaktiga blickarne, som alltid gjorde honom yr i hufvudet.

Som hon skulle gå förbi honom, slog han armarne om¬

kring henne för att taga en kyss, och när hon då skulle värja
sig för honom, föll mjölkstäfvan i backen och innehållet rann
i stora floder öfver golfvet: »Jo, nu har han stält bra till för
mig!» skrek hon.

»Lite mjölk!» sade han, »hvad är det för strunt.»
»Mor Brita kör bort mig!» snyftade hon.
»Så kommer du till oss!»
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»Nej, det gör jag inte! . . . Det vet ingen livad Nils kan
liitta på der borta, ocli jag blir honom trogen.»

»Till bondhustru kan han ändå icke göra dig.»
»Får väl lefva ändå», menade hon, men tillade genast

derefter: »Gud nåde mig, livad skall jag säga?»
»Vill du att jag springer till vårt och liemtar stäfvan

full?» sporde han hastigt.
»Ja, gör han det, Lars, så är han snäll, för jag får så

mycket förargelse.»
»Får jag kyssen då, som jag gick miste om?» '
»Först hit med mjölken!»
»Det skall gå som en dans!» Ocli han tog stäfvan och

hoppade öfver gärdesgården för att komma fortare.
Hon såg efter honom: »Tvi dig!» mumlade hon, »så bond¬

gård du har, tycker jag mer om Nils.»
Långt fortare än hon väntat var han tillbaka med den

öfverfulla mjölkstäfvan. »Och så skall du ha den här!» sade
han och gaf henne en silkesduk i de allra grannaste färger.

»Kära hjertandes Lars, inte kan jag . . .»
»Den är köpt åt dig och den här med», sade han och

satte en guldring på hennes finger. Men nu, Anna, måste du
ge mig min kyss!»

Hon såg på honom och tyckte han var bra ful.
I samma stund ljöd mor Britas röst: Anna!
Hon ryckte ringen af fingret och kastade den utåt golf-

vet: »Der har han sin ring och låt bli att fresta en stackare,
han Lars!» sade hon, tog mjölkstäfvan och skyndade sin väg.

Nu var det Lars som såg efter henne; kyssen hade han
gått miste om, men han smålog ändå och sade med vanlig
seghet: »Krångla du; min skall du bli i alla fall, det har
jag satt mig i sinnet.»

Men Anna kunde icke låta bli att tänka på den tjocka,
blänkande guldringen; en sådan skulle hon väl aldrig i lifvet
komma att få. Hur stor blef derför icke hennes bestörtning,
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när hon senare på qvällen skulle gå i sin kista för att taga
fram något för morgondagens behof, att se den ligga allra
öfverst på den rosiga halsduken. Hon skrek till af häpnad.

De andra pigorna ville veta orsaken, men den teg hon
med. Det var naturligtvis hennes afsigt att ge den tillbaka
påföljande dag, men för att vara rigtigt säker på att den
icke skulle komma ur vägen under natten — satte hon den
på sig.

Mot all vana kiwide hon icke somna; hon vred och vred
på ringen och gjorde jemförelser. Det var ju utom all fråga
att hon tyckte mera om Nils — men Lars' alla egodelar
ville hon heller icke afstå.

Ändtligen somnade hon och drömde att nämndemansmor
och en ung vacker jänta kommo in i kammaren till henne,
och den gamla sade, att den rikaste flicka i socknen skulle
bli hennes sonhustru.

Men när Anna vaknade och påminde sig drömmen, såg
hon på sin ring och tänkte, att den saken kom väl ändå att
mest bero på henne.

Dagen gick, men ingen Lars syntes till. Mån tro han
var ond för att hon icke gaf honom kyssen?»

Men det rörde henne icke; bara hon fick lemna igen
ringen, ville hon honom sedan ingenting.

Så vacklade hon fram och tillbaka, oviss livad hon skulle
besluta sig för.

Hvarje dag väntade hon att Nils skulle komma: »Han
gör orätt, som dröjer så länge», sade hon vid sig sjelf. Och
likväl erfor hon en viss fruktan vid tankan på lians hemkomst;
det kändes som om hon inte rigtigt kunnat se honom i ögonen.

Den fjortonde dagen var inne. Då berättades att nämn¬
demansmor skulle resa till sin bror, som var storbonde i
närmaste socken. Han hade bara en enda dotter, och det
troddes att de gamla kommit öfverens om att gifta ihop sina
barn, så att förmögenheten inte skulle bli skingrad.
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»Gerna för mig!» sade Anna. »I dag kommer Nils, och
han är den ende jag bryr mig om.»

Möjligtvis bidrog härtill att Lars var likasom försvunnen.
Hon hade icke sett en skymt af honom.

Anna ömsom grät och ömsom skrattade; ingen begrep
hvad som gick åt henne.

Då kom en »knalle» utsocknes ifrån; han bar på ryggen
en säck med varor, som han bjöd ut i gårdarne. Hos nämnde¬
mansmor hade han afyttrat en hel hop saker och med Lars
hade han samtalat länge i hemlighet, men det teg han med
för mor Brita; hon skulle först välja ut hvad hon ville ha,
sade han.

Gårdens pigor voro samlade omkring honom och beun¬
drade glasperlor, halskläden, band, bjäfs och annat krimskrams,
som han medförde.

Då påminde sig »knallen» helsningar han skulle fram¬
föra till allesammans, men allra mest till en ung jänta som
hette Anna Henriksdotter. Och så såg han sig omkring i
kretsen och sporde om hon var närvarande.

Då knuffade de andra fram Anna, och der stod hon röd
i synen och med klappande hjerta; hon visste nog från hvem
helsningarna voro, men det låtsade hon inte om, utan sporde
helt kavat hvem det kunde vara som sände helsningar till
henne.

»Knallen» funderade litet på namnet, sedan sade han att
det var Nils Månsson! Kände hon honom, mån tro?

Ja, det gjorde hon, men nog undrade hon alltid hvad
han kunde skicka för helsningar.

Då berättade »knallen» att Nils råkat ut för en sådan

förskräcklig olycka: en tjur hade sparkat omkull honom, så
att han spräckt hufvudskålen och mist en arm; en af dem
hade också mist det ena eller också begge ögonen, men inte
trodde han det var tjuren. Om han fått benen knäckta,
visste man inte, men rysligt vanstäld lär han ha blifvit, och
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röra sig kunde han inte. Men ändå hade han godt hopp om
att bli frisk igen och lät helsa, att om han också skulle
krypa hem, nog skulle han komma. »Men», tillade »knallen»,
»nog tviflar jag på att någon ska' känna igen honom; han
lär ha varit en vacker gosse förut, och nu ser hela ansigtet
ut som en enda förskräckligt stor köttklump.»

Under berättelsens gång flydde färgen från Annas kinder,
tills hon slutligen var hvit som det hvitaste lärft; men hon
sade ingenting, utan endast snyftade till en och annan gång.
När alla de andra brusto ut i jemmer och klagan, stod hon
tyst och undrade om nämndemansmor rest för att hemta sin
rika brorsdotter, och om Lars skulle gifta sig med henne när
han gifvit Anna fästegåfvor.

Men så snart hon kunde komma sin väg, sprang hon ut
i skogen och der kastade hon sig ned på marken och grät
och snyftade som om hjertat velat brista. Hans vackra ögon
och hans mun och kinder, aldrig skulle hon få se dem mer!
Hon undrade om inte också flere tänder blifvit inslagna . . .

Ett enda stort köttstycke! hade »knallen» sagt . . . Lars såg
åtminstone ut som en menniska! Kan hända skulle Nils också
bli en krympling. Hvarken han eller någon annan kunde
väl begära att hon skulle gifta sig med honom efter detta.
Hade inte Nils alltid sagt att han ville det hon skulle bli
lycklig, och när det inte kunde bli med honom, borde han
väl icke ha något emot att det blef med en annan, sä vida
icke denne också gått förlorad för henne.

Hon gick ner till sjön och baddade ögonen flitigt med
vatten, så att man icke skulle kunna se på henne att hon
gråtit. Sedan skyndade hon tillbaka till gården och gjorde
sina sysslor som vanligt. Under tiden fick hon veta att
nämndemansmor var sjuk, och att hennes resa derför blifvit
uppskjuten.

Det var som det fallit en sten från Annas hjerta; om
hon bara träffat Lars, skulle hon sagt honom att hon gjort
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slut med Nils, och kunde han bara drifva igenom det hos
sin moder, kunde de gifta sig när som helst. Hon ville icke
vara fri när Nils kom »krypande hem», som han hotat med.
Det kunde ju hända att han vore så tokig, så han trodde att
hon ändå skulle taga honom.

Påföljande morgon var hon uppe i god tid för att se om
nämndemansmor skulle resa, men så fick hon veta att gum¬
man var nästan sämre än förut. Sonen hade velat skicka
efter en doktor, men det hade hon strängt förbjudit.

»Skall jag lefva, så gör jag det utan doktor, och vill
vår Herre kalla mig hädan, så gör han det nog ändå», hade
hon sagt.

Mor Brita var den enda främmande som fick komma in
till henne, men så hårdt höll hon fast vid det jordiska, att
hon endast ålade henne att se till det begrafningen blef rigtigt
hedersam, hvilka "kreatur som skulle slagtas och hur mycket
öl som skulle bryggas. Hennes största bekymmer var för en
väf som hon hade uppe, och som under arbetet fordrade jemn
tillsyn; när mor Brita lofvade att hafva ögonen på den, sade
hon sig kunna dö lugn.

»Viljen I icke hafva hit prest, kära mor?» sporde Lars.
»Om någon häst blir ledig i morgon, så skicka efter

honom, i fall jag lefver då!» sade hon.
Men på natten dog hon, så att hvarken hästen eller

presten behöfde göra sig besvär. Alla hennes föreskrifter upp-

fyldes på det noggrannaste, och alla instämde deri, att heder¬
sammare begrafning aldrig varit i socknen. Lars visade sig
rigtigt till sin fördel; han hade omtanke om allt och såg
icke åt Anna en gång. Bättre mor än hans hade aldrig
funnits, sade han; hon skulle samtyckt till allt livad han ön¬
skade, allenast det kunnat bidraga till hans lycka.

Begrafningsdagen voro alla socknens äkta folk bjudna i
sorghuset, och då åts och dracks allt livad man förmådde.
Desslikes bespisades så många fattiga som ville infinna sig.
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Dagen derpå var all ungdom bjuden. Lars sade att det
kunde väl synas underligt, men det var hans mors vilja att
han, utan afseende på hennes nyss timade död, ju förr desto
hellre skulle gifta sig, senast om en månad. Derför skulle
han nu visa livad han hade, så att ingen behöfde frukta för
att något fattades i ett väl ordnadt bo.

Mor Brita öppnade linneskåpen och visade hur öfverfylda
de voro, derefter den blankskurade kopparen och de stora silf-
verbägarne. Så gick man omkring i visthusen; der var öfver-
flöd på Guds gåfvor.

Hon yttrade högt livad de andra tänkte: att den vore
afundsvärdt lycklig som fick träda till allt detta.

Anna gick omkring, hon, som alla de andra, men hon
teg vid all deras beundran. Ringen höll hon hårdt sluten i
handen; den skulle hon passa på'och ge honom tillbaka. Det
var nog bara ett skämt när han gaf den åt henne . . . Tå¬
rarne ville qväfva henne.

Så bjöds det omkring vin och sockerverk. Lars, som
efter Annas tycke blifvit fasligt begifven på att prata, be¬
rättade helt högt att hans mor velat gifta honom med sin
brorsdotter, och att han vid det här laget var väntad hos dem.

»Nå, då skall väl Lars resa med det snaraste», inföll
någon af de närvarande.

»Det kommer an på, det!» svarade han.
»Tycker han icke om henne, kanske?»
»Vi ha aldrig sett hvarandra. Det sägs hon skall vara

fager under ögonen, men jag är likasom emot att ta någon
utsocknes ifrån.»

»Lars är rik nog ändå.»
»Jag vill icke gerna ta någon som jag icke tycker om»,

sada han blinkande.
»När allt kommer omkring, har han kanske redan en

käresta.»
»Osvuret är bäst!»
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»Är hon här?»
»Hvem är det?»

»Säg oss hennes namn!»
»Ar hon rik?»

»När kommer hon?»

Så ropade de om hvarandra.
Ingen såg eller kände hvad Anna erfor vid allt detta.

Hon bet i läpparne, så att de blödde, för att icke förråda sin
rörelse. Det grämde henne att Lars ingen gång talat vid,
knappt sett åt henne; nu kunde hon taga för gifvet att han
slagit henne ur hågen.

Hon kunde bara icke begripa att hon hade en sådan
•tyngd öfver bröstet, och att gråten alltjemt stod henne i
halsen. Nu skulle hon genast ge honom tillbaka ringen, så
behöfde ingen veta att hon' haft den.

Så makade hon sig närmare till honom och sade helt
obesväradt: »Får jag tala vid honom, Lars.»

»Ja, vi kunna gå in hit», sade han helt likgiltigt, och
så följdes de åt.

»Jag ville bara ge Lars igen den här ringen», sade hon
och vecklade derefter långsamt och försigtigt upp den ur sitt
handkläde. Hon väntade att han skulle säga något, men det
gjorde han icke.

Ändtligen fick hon fram den. »Här är den», sade hon
och räckte den åt honom.

»Vill du icke behålla den?» sporde han.
»Jag?» Hon skalf i hela kroppen.
»Du vet att jag tycker om dig!»
Hon både bleknade och rodnade.
»Att jag har allt du kan önska, ser du väl!»
»Mycket mer till!» svarade hon.
»Håller du ännu fast vid Nils?»

»Nej, sedan den här olyckan . . .»
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»Som 'knallen' berättade om», afbröt Lars lifligt; »ja, hvern
vet Om det var någon sanning . . .»

»Ingen sanning?» upprepade hon häpen.
»Det kunde lika väl vara lögn!»
»Hvarför tror du det?»

»Jag tror ingenting, jag säger det är möjligt; och der-
efter skall du betänka hvem af oss begge du ger företrädet.
Tar du Kils, så reser jag i morgon.»

»Käre, låt mig tänka på saken.»
»Nej, Anna, jag måste genast ha besked. Antag att

Kils kommer hem frisk och sund; vill du hellre dela fattig¬
dom med honom än rikedom med mig?»

Hon stod tvekande. »Lars du!»

»Säg ut.»
»Du behöfver ju icke säga åt någon annan livad du har

sagt åt mig.»
»Det tänker jag heller inte.»
»'Knallen' tiger nog.»
»Det gör han säkert.»
Hon såg på ringen, som hon ännu höll i handen.
»Vill du att jag skall taga igen den?» sporde han.
»Ali nej», sade hon, »jag tror allt jag behåller den.»
Då satte han den på hennes finger och så kysste han

henne, utan att hon gjorde det ringaste motstånd: »Ku vet
du att Kils är frisk och färdig, men ändå har du af egen
fri vilja blifvit min», sade han.

Hon svarade ingenting, men hon önskade vid sig sjelf
att hon aldrig i lifvet skulle möta Kils.

Så tog Lars henne vid handen och förde ut henne till
de andra. »Ku har jag fått den jag ville ha», sade han,
»och nu skall här snart bli bröllop!»

Alla de närvarande önskade dem lycka, men sins emellan
sade de: »Tvi henne, som öfverger den fattige för att taga
den rike. Tvi honom, som lockar till sig en annans brud.»

Sv. Hist. berättelser. IV. 3
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Men påföljande dag foro Lars och lians fästmö till sta¬
den att köpa fästegåfvor, och hon fick allt livad hon önskade,
och de kommo hem med hela vagnen full.

Påföljande Söndag lystes första gången, och derefter reddes
till bröllop. Det var icke lätt att säga hvilken som hade
brådast, bruden eller brudgummen.

Tredje lysningsdagen stod bröllopet. Anna var den gran¬
naste och fagraste brud man kunde se, endast det att hon
var mycket blek och såg förskräckt åt dörren livar gång den
öppnades, alldeles som det varit någon hon ständigt fruktade
skulle komma.

Sent på qvällen sade den gamle kyrkvärden åt henne:
»Jag har haft bref från Nils.»

»Herre Gud!» sade hon förskräckt.
»Han önskar dig all lycka.»
»Vet han då?»

»Jag har underrättat honom.»
»Nå, livad sa' han?»
»Inte annat än att hit kommer han aldrig mer tillbaka

för din skull.»
Hon drog en suck af lättnad. »Det gör lian rätt uti...

Är han ond på mig?»
»Han förlåter dig.»
»Säg honom att jag var rädd för fattigdomen. Han kan

nog få sig en rik flicka.»
»Det tror jag också.»
»Kanske har han redan en?»

»Omöjligt är det inte.»
»Men bed honom ändå icke komma hit. Jag vill aldrig

mera se honom för mina ögon.»
»Hvad talen I om, efter ögonen blänka så på Anna?»

sporde Lars, i det han misstroget betraktade henne.
»Om dig, din slarfver!» sade hon och slog honom på kinden.
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Underrättelsen om Annas trolöshet grep Nils djupare än
han ens ville erkänna för sig sjelf; det blef för några dagar
slut både med skrifningen och ex'cisen; han gick allena ute
i skogen och »spankulerade», som gamle Frisk uttryckte sig.

En dag, när han återvände från en sådan utflygt, kom
soldaten, linkande på sina träben, hastigt emot honom: »Krya
upp dig, pojke!» skrek han till honom redan långt ifrån;
»andra tider stunda.»

När han kom närmare, berättade han med af rörelse
darrande röst att en förnäm svensk herre hade tagit in på
gården, att han allenast rastade der några timmar, för att
sedan fortsätta resan till konungen, som var i Carlskrona;
att danskarne hade förklarat Sverige krig och att det kom¬
mit just som det varit bestäldt för att Nils skulle bli sol¬
dat, och "nu borde han genast följa med och låta värfva sig.

Denne stod helt häpen vid de öfverraskande nyheterna.
»Jag kan ju icke föra min arm!» sade han.

»Inte ännu, men den blir snart bra; den högra är utan
skavank, och ex'cisen för fot den har jag lärt dig, så den vet
jag du kan. Raska på nu bara, så skall jag sjelf rekom¬
mendera dig hos gen'raln.»

Nils följde utan vidare invändning; den forna slöheten
hade återvändt, och det syntes honom likgiltigt hvad han
företog eller hvilket slut det fick.

Vid framkomsten till gården befans denna öfverfyld med
menniskor och hästar. Här och der stodo små grupper till¬
sammans, som lifligt samtalade om kriget, att kungen sjelf
skulle vara med o. s. v.

Med blixtrande ögon och så stolt hållning han möjligen
kunde antaga, trängde gamle Frisk sig fram till trappan,
efterföljd af Nils. Der posterade en soldat.

»Kan jag få tala vid gen'raln?» sporde han helt högt.
»Här fins ingen gen'ral!» svarade soldaten. »Maka dig
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undan, gubbe; du står i vägen!» Med geväret han höll i
handen ville han stöta undan honom.

Men Frisk stod orörlig: »För fienden har jag stått i
vägen många gånger», svarade han. »Derom vittnar den här
penningen, som hans nåde, högsalig konung Carl den Elfte
med egen hand fäste vid min harm; men att jag stode i
vägen för sådana der tuppkycklingar, som växt upp i landets
egen hönsgård, det hör jag i dag för första gången.» Han
vände sig hastigt om.

Då befann han sig öga mot öga med flere förnäme her¬
rar : den främste ibland dem syntes isynnerhet stolt och hög¬
dragen. »Hvad vill du, gubbe?» frågade han.

»Tala vid gen'raln!» upprepade Frisk och gjorde ställ¬
ningssteg så godt han förmådde.

»Soldaten har sagt dig att här fins ingen general; du
kan derför framföra ditt ärende till mig.»

»Jag ville rekommendera den här gossen till soldat hos
gen'raln», upprepade Frisk.

»Är han lam i armen?»

»Den lamheten är hans bästa rekommension; den fick
han när han stångades med en oxe, som han, med gunstig
tillåtelse, stack ut ögonen på.»

»Vill du bli soldat?» sporde den förnäme herrn och
vände sig till Kils.

»Ja!» svarade denne. »Frisken tror att jag skall duga
till det, och derför så ...»

»Har du exercerat?»

»Det har Frisken lärt mig!»
»För närvarande är du oduglig till tjenst.»
»Med förlof, herr gen'ral!» inföll den oefterrättlige Frisk,

»det är just efter olyckan han lärt det; och få vi bara litet
utrymme här, skall det snart visa sig.»

Herrarne skrattade och den förnämste återtog, vänd till
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Nils: »Du följer med härifrån; duger du icke till annat, får
du bli skoputsare så länge.»

Han vände sig till den yngste af de medföljande her¬
rarne och tillsade denne att underrätta hofmästaren.

Af denne fick Nils tillsägelse att hålla sig beredd till
afresa om trenne timmar.

Men hvarken landstingsmannen eller hans hustru tyckte
om uppgörelsen; de önskade att Nils skulle stanna qvar hos
dem, och gamle Frisk fick uppbära så skarpa förebråelser,
att Nils måste taga hans försvar och säga att det skett på
hans begäran.

»Jag måste bort härifrån», sade han; »går jag längre
här och grubblar, blir jag en förlorad menniska. Kan hända
trifs jag icke der borta, och då kommer jag tillbaka till eder
och stannar här för alltid.»

Så skildes de från hvarandra, med många förmaningar
från gamle Frisk till sin skydsling »att hälla sig tapper,
göra heder ät sin lärmästare och inte komma igen förr än
han mist minst sina två ben och en arm, annars skulle han
kalla honom feg».

Efterst i den långa raden af det stora följet fick Nils
sitta upp på den sämste hästen; bredvid honom redo några
trosspojkar, som hånande sade sig vilja hålla reda på hur
många gånger han föll af under vägen.

Nils brydde sig icke om att besvara deras gyckel; hans
tankar återvände till de vänner han nyss lemnat, och han un¬
drade i sitt sinne om han gjort dumt, som skilt sig ifrån dem.

Att hans nye husbonde hette Nils Bjelke och var en af
rikets herrar, mycket rik och förnäm, hade han före afresan
fått veta af gamle Frisk. Af trosspojkarnes samtal kunde
han förstå att resan gälde Carlskrona, och han gladde sig åt
att han då skulle få återse konungen, som han aldrig kunnat
förgäta sedan den der dagen för två år sedan på Carlberg.
Frän den tiden hade han väl också ett annat minne, men det
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likasom blygdes lian för och menade, att kunde han bara få
reda på rätta egarinnan, nog skulle han ge medaljongen till¬
baka; det var allt stor skam att han bar på den.

Mot aftonen tog man å nyo in på ett rasteställe och nu
började Nils' befattning. En stor hop stöflar kastades åt ho¬
nom, och han fick befallning att borsta. Det hade sig icke
så lätt med en arm, men han redde sig derifrån utan an¬

märkning. Värre var när han påföljande morgon fick befall¬
ning att draga ett par trånga stöflar på den yngste officeren,
som de kallade »adjutanten».

Nils svettades och drog, men han hade endast styrka i
den högra armen, den andra var ännu oförmögen till hvarje
ansträngning. Officeren skrek och svor, men när det icke
hjelpte, luggade och örfilade han Nils af alla krafter. Denne
teg, men han kände hur blodet började koka inom honom.
Med skälfvande röst sade lian:

»Slå icke, herre; det går icke bättre för det!»
»Jag slår dig så mycket jag vill och sticker i lijel dig

med, om det behagar mig», ropade den unge Martis-sonen i
det lian sprang upp och drog sabeln.

Nils stod orörlig och såg på honom.
»Nu drar du på mig stöflarne, och går det icke i första

taget, lofvar jag att du skall 'få smaka den här», ropade offi¬
ceren och svängde hotande sabeln.

Men i ett nu hade Nils vridit den ur hans hand och
satt honom i en stol. Utan afseende på den smärta han er¬
for, drog han på honom stöflarne, tog upp sabeln från golf-
vet och stälde bredvid honom samt lemnade derefter hastigt
rummet.

Han skyndade ut åt vägen för att få vara allena och
hemta sig. Den orättvisa behandling han rönt, gjorde honom
utom sig; men han visste att han borde och kunde beherska
sig. När han sedan påminde sig hur ringa möda det kostat
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honom att afväpna sin plågoande, sade han leende till sig sjelf:
Jag undrar om han skall våga att göra om det?

Men det gjorde han icke. Den unge ädlingen hjelpte
sig sedermera sjelf; han förteg uppträdet, men Kils såg på
hans ögon att han i honom fått en fiende för lifvet.

I Carlskrona var så ondt om rum, att grefve Bjelke
måste förlägga hela sitt följe utanför staden; men de skulle
likväl vara till hands så ofta han kallade. Af en nyck föll
det honom in att Nils, förutom skoborstningen, också skulle
hålla hans häst hvar gång han ärnade rida ut, och taga
emot den när lian kom tillbaka. Detta var en sysselsätt¬
ning som icke särdeles behagade ynglingen, hvars håg stod
till att vara nere vid stranden och se på utrustningen af
flottan, eller trängas bland soldaterne och det myckna folket,
som böljade genom gatorna, dels för att få se konungen, dels
de granne herrarne, som färdades fram och tillbaka. Af det
onda i armen återstod endast en viss styfhet, och om det
icke varit derför att han tyckte det såg otacksamt ut, när
grefven hjelpt honom hit, om han genast sökt sig en annan
husbonde, så hade han länge sedan gifvit sig af.

En dag, när han gått om bord på en svensk fregatt och
hjelpte sjömännen att fästa kaflar, hörde han berättas att
Danmark utrustat hela sin flotta, och att den låg och krys¬
sade i Östersjön; man väntade den dagligen till Aspö.

»Då blir det väl drabbning af?» sporde Nils.
»Vi vänta bara på England och Holland, som skola vara

med om leken», sade den ene.
»Ska1 vi slåss mot dem också?»

»Nej, de ska1 hjelpa oss, fast det behöfs då icke; vi ä1
karlar att hjelpa oss sjelfve», genmälde den andre.

»Herre Gud, den som fick vara med!» utbrast Nils.
»Spring strax och låt värfva dig!» ropade begge.
Nils stod tvekande. »Jag måste först fråga min herre!»

sade han och skyndade bort.
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Vid hemkomsten fick han veta att grefven sport efter
honom och befalt att han genast skulle komma in i hans
rum. Nils skyndade att efterkomma befallningen. Grefven
var ovanligt allvarsam och såg mera sträng och förnäm ut
än han brukade. Han höll i handen en temligen stor tafla,
som han lade ifrån sig när han fick se Nils.

Han kastade sig ner i en stol. »Kom närmare!» sade han.
Ynglingen lydde genast.
»Är du rädd?»

»Nej, det tror jag inte.»
»Jag vill hafva ett bestämdt svar: ja eller nej!»
»Nej», svarade Nils lugnt.
»Inte en gång för sjelfva satan?»
»Jag skulle gerna vilja slås emot honom.»
»Det kan du må hända få tillfälle till. Hör på: hvilket

föredrar du, endera att bli ordonnans åt min brorson och i
sådan egenskap följa honom ut i kriget, eller också att gå
i ett enskildt uppdrag till Finland. Likväl bör jag säga dig
att det senare är förenadt med stor fara, det förra deremot
med betydligt mindre.

»Jag föredrar det senare!»
»Vill du förr bita af din egen tunga än förråda en hem¬

lighet, som blifvit dig anförtrodd?»
»Om den är af sådan vigt att det är nödvändigt.»
»Och deröfver vill du döma?»
»Efter som det är min tunga och mitt lif det gäller.»
»Så skall du heller ingenting få veta. I den rock du

bär på dig finnes insy dt ett papper; vill du lofva mig att
förr bränna upp detsamma än läsa det.»

»Det lofvar och svär jag.»
»Nåväl, så hör då: papperet skall lemnas till ...»
»Grefven vill icke säga namnet?»
»Nej, gif mig taflan der!» Han visade på bordet, der

taflan låg omvänd.
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Nils lemnade honom den.
Grefven kysste bilden med ömhet. »Betrakta noga detta

porträtt», sade han.
Nils gaf till ett rop; det var samma bild som han bar •

på sitt eget bröst, allenast ett tiotal af år äldre. Han stir¬
rade häpen framför sig och visste icke om han skulle tro
sina egna ögon.

»Hvad går åt dig?» sporde grefven högdraget.
»Jag har aldrig sett något så fagert.»
»Glöm icke att det står för högt äfven för din dyrkan.»
»Det gör icke en gång Gud», svarade han.
Grefven rynkade ögonbrynen. »Tror du dig om att min¬

nas denna bild så väl att du skulle känna igen originalet?»
»Får jag se på den ännu en gång», bad Nils. Han

gjorde det icke för att bättre minnas hvad han aldrig kunde
glömma, utan för att mätta sina ögon med den skönaste syn
han någonsin sett.

Uttrycket i hans ansigte medan han betraktade porträt¬
tet torde icke hafva behagat den höge herrn, ty temligen
omildt tog han taflan ifrån honom. »Nu kan det vara nog»,
sade han.

Ynglingen drog en djup suck, som icke blef obemärkt.
»När är du färdig att resa?» sporde grefven.

»Jag kan vara färdig om en timme.»
Hen icke heller detta svar tycktes behaga hans herre.

»Så brådskar det inte», sade han; »håll dig färdig för vidare
order!»

Sedan ynglingen gått, stod grefven länge tankfull. »Man
kan göra honom oskadlig», sade denne, »i fall han skulle vara
nog dåraktig . . .»

Hela dagen väntade Nils otåligt på befallning att resa.
Mot aftonen begaf han sig till hamnen, som var öfverfyld
med menniskor. Der gick den gamle amiralen Hans Wacht¬
meister. Nils hade sett honom på Carlberg, nu fick han
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veta hvad han hette; hans mönstrande blickar hvilade på de
präktiga fartygen; ynglingen räknade 38 linieskepp och 10
fregatter. På alla dessa rörde sig raskt och muntert folk
som längtade ut i striden. Sjöfolket strök skrattande sina
kanoner, likasom de velat säga att dessa skulle göra det, och
soldaterne putsade och gnedo sina gevär.

Men amiralen gick fram och tillbaka och såg emellanåt
upp åt gatan, likasom han väntade någon; så kommo landt-
trupperna marscherande, och inskeppningen började genast.
Samtidigt med dem infann sig konungen; han helsades med
jubelrop af befäl och manskap, och till alla nickade han lika
gladt och vänligt.

Nils tyckte att han växt och blifvit manligare sedan
han sist såg honom, och tänkte att det skulle vara en bra
stor lycka att få följa med honom ut i kriget, till och med
större än att leta reda på den der damen, som för två år
sedan var en liten flicka, ty han var öfvertygad om att det
var en och samma, så obegripligt det än föreföll. På slog
honom någon på axeln.

»Nå, följer du med?» sporde en af hans sjömansbekanta.
»Jag har fått annat att göra», svarade han.
»Låt icke lyckan gå dig ur händerna, gosse.»
»Om det icke vore otacksamt.»
»Hvem är din herre?»
»Der står han nu och talar med kungen.»
»Nå, så gå dristeligt fram och säg att du vill bli sol¬

dat; det vågar han icke neka när kungen hör det.»
»Men om han behöfver mig?»
»Så behöfver landet dig också, och det går främst.»
Nils stod tvekande; omedvetet närmade han sig. Då

tappade konungen sin näsduk, och han skyndade sig att taga
upp och framlemna den.

»Tack!» sade Carl och tog den, men den flyktiga blick
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han kastade på ynglingen, efterföljdes af en mera pröfvande.
»Hvad är dn för en?» sporde han hastigt.

»Min tjenare, ers majestät», svarade grefve Bjelke.
»Han borde bli soldat», sade konungen.
»En svår skada i armen», återtog grefven.
»Den är jag nu alldeles bra ifrån», inföll Nils, »och min

högsta önskan är att bli soldat.»
»Nå, då är saken afgjord, eller hur, grefve?»
»Som ers majestät befaller.»
»Blif en tapper krigare och gör heder åt ditt land»,

sade Carl till den lycklige ynglingen. »Der borta står major
Horn; bed honom från mig att han tar hand om dig.»

Konungen fortsatte derefter samtalet med grefve Bjelke,
och sjömannen följde Nils till major Horn.

»Lyckan tycks vilja sparka fram dig», sade han under
vägen; »kungen skulle tappa sin näsduk för att du skulle
få tala vid honom; det hade aldrig annars gått. Såg du icke
hur arg grefven såg ut, men nu har du ingenting att frukta.»

Major Horn inskref honom genast vid sitt regemente,
och nu var vår Nils blifven soldat.

Han förständigades att genast gå om bord; påföljande
dag skulle han vara med om exercisen.

Bland hans nya kamrater voro många som varit med
under föregående krig, och de unges hjertan klappade af
krigslust när de gamle berättade om sina strider.

Påföljande dag exercerades rekryterne, och det visade
sig att Nils hade god kunskap om alla tempon.

Stark motvind hindrade flottan några dagar att utlöpa;
då kom underrättelsen om att danska skepp styrt åt Hel¬
singör, för att hindra föreningen mellan svenska och engelsk-
holländska flottan.

Vinden kastade ändtligen om, och de svenska skeppen
afseglade till Ystad, der konungen gick i land; det sades att
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han ärnade sig till Malmö. Amiralen styrde sedan in i sun¬
det och kastade ankar utanför Kungsdjupet.

»Ska' vi ligga här och vänta på kungen?» frågade Kils
en gammal sjöbuss från forna dagar.

»Dansken har tagit bort alla sjömärken, så att vi våga
oss icke genom Flintrännan», svarade denne; »men är kungen
så oförskräckt som det sägs, lär det väl ändå gå dertill när
han kommer tillbaka.

Så inträffade också. Genast efter sin återkomst höll

konungen rådslag med amiralen och de förnämste; det be¬
rättades att alla hade förklarat företaget vågsamt. Farleden
mellan Saltholmen och Skåne var uppfyld med grund, och
hela flottan kunde gå förlorad.

»Men danska fartyg stänga den andra vägen», hade ko¬
nungen sagt; »vi måste således väga försöket.»

Det skedde; några skepp fastnade väl, men de kommo
loss igen och vände tillbaka till Carlskrona för att repareras;
alla de öfriga kommo lyckligt igenom, och i Östersjön för¬
enades den svenska och den engelsk-holländska flottan.

De danska skeppen återvände derefter genast till Köpen¬
hamn.

Dagen derpå bemannades en lätt, snällseglande jakt. Ge¬
neralmajor Stuart förde befälet, och man såg från flottan att
han företog en undersökning af seländska kusten. Senare,
samma dag, närmade sig till flottan flera stycken krigsfar¬
tyg, som utgått från Landskrona.

»Nu skall du få se att här blir allvar af», hviskade den
gamle sjöbussen till Nils.

»Den som bara finge vara med!» svarade denne.
Så snart fartygen lagt till, blefvo en hop landstignings-

trupper inskeppade.
»Ser du, kungen följer sjelf med», sade gamle Ärlig, »och

Wachtmeister, och se der kommer Stuart tillbaka och styr
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rakt pä kungens fartyg; de ska' nog utgöra högra flygeln. ...

Nu få danskarne smörj!»
»Den som finge vara med», ängslades Nils.
»Tig, pojke! Der ha vi Rehnsköld och pfalzgrefven, och

min själ skall icke Horn vara med.»
I detta ögonblick kallades Nils till regementet, och till

sin obeskrifliga glädje fick han följa med.
»Lycka till!» hviskade Ärlig till honom. »Vi andre ska1

väl hjelpa Ankarstjerna att rensa stranden.»
Amiralen förde befälet, och den lilla flottan närmade

sig stranden mellan Helsingör och Köpenhamn; men farvatt¬
net var allt för grundt att fartygen skulle kunna lägga till,
och båtar voro derför i beredskap för befäl och manskap.
Gardet fick den äran att gå först, sedan kommo Horns sol¬
dater. Men då bevisade det sig att inte heller båtarne
kommo ända fram till stranden.

»Hoppa ur, gossar!» ropade major Numers och vadade
med sitt manskap till stranden. Alla följde exemplet, äfven
konungen, ehuru vattnet steg honom under armarne. De
danska kulorna hveno om öronen på dem, men de märkte
det icke. Nils lydde punktligt order, men han gick fram
med ett lugn och en oförskräckthet som förvånade de äldre.

Danskarne hade anlagt flera förskansningar nere vid
strandbrädden, derifrån de afsköto den ena salvan efter den
andra mot svenskarne; men kulorna från skeppen och det
häftiga anfallet jagade dem snart på flykten. Förskansnin-
garna intogos, och nästan utan manspillan hade konung Carl
vunnit sin första seger i sin första strid. Hans nästa hand¬
ling blef derför att, jemte hela armén, knäböjande tacka Gud
för den framgång han rönt. Sedermera förstärktes befästnin¬
garna ännu mera, en ytterligare truppstyrka anlände från
Sverige, och 11,000 svenskar stodo nu pä Seland, medan den
betydliga flottan helt och hållet beherskade kusten. Alla
tyckte att det var en lysande början.
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Konungen höll sträng krigstukt; intet öfvervåld fick
företagas mot befolkningen, och alla lifsmedel skulle kontant
betalas. Vår Nils var en bland dem som från major Horns
regemente blefvo beordrade att anskaffa sådana, och han begaf
sig jemte flere kamrater för det ändamålet in åt bvarne.

De första dagarne fingo de icke allenast allt livad de
begärde, utan skulle också sjelfve bestämma priset derför;
men ju mer allmogen insåg att den ej hade något att frukta,
desto mer återvände modet och ju större blefvo anspråken.

En dag då Nils kom tillbaka från en sådan utfärd, hörde
han en mängd höns kackla och skrika och skyndade in i går¬
den, hvarifrån ljudet kom. En gammal qvinna mötte honom
och frågade vresigt livad han ville.

»Köpa edra fjäderfän, mor!»
»Jag säljer dem icke under en daler kopparmynt stycket.»
»Det skall jag ha tre stycken för!»
»Två är det högsta I får!»
»Nå, så hit med dem då!» ropade Nils, som visste att

de skulle bli välkomna i lägret.
»Hur många?»
»Hela surfven, förstås.»
»Har han pengar att betala med?»
Nils lät henne höra hur det skramlade i fickan.
»Annika!» ropade hon gällt.
En ung flicka kom rusande ut ur porten; Nils tyckte

sig aldrig förr ha sett en så mager och. gänglig stackare.
Qvinnan hviskade några ord till henne.
Flickan skyndade genast dit, hvarifrån kacklet kom.
»Får det icke vara en mugg danskt öl?»
»Jo, det vore icke så rasande.»
»Kom med mig! . . .»
Nils följde in med henne i kammaren och ffck icke alle¬

nast öl, utan också smör, ost, ägg och bröd. När han tömt
bägaren, fyldes den å nyo; qvinnan uppmanade honom att
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dricka och taga för sig, och Nils lät icke säga sig det för-
gäfves.

Under tiden berättade hon honom att hennes man var

bland dem som stupat under den föregående drabbningen,
att allt livad hon egde skulle säljas, och att hon derefter inte
hade tak öfver hufvudet, utan måste rubb och stubb gå ifrån
alltihopa.

»Och så har ni bjudit mig så mycket mat?»
»Det tar jag igen på djur-kräken», sade hon och slog

honom på axeln. Derefter gick hon ut.
Nils kände sig förunderligt tung i hufvudet af ölet;

qvinnan hade fylt muggen för tredje gången, men han lät
den stå orörd. Hastigt sprang han ut på gården och pum¬
pade upp litet vatten. Han släppte stocken och satte huf¬
vudet under rännan; det svalkade.

»Gement utseende på qvinna!» sade han vid sig sjelf.
»Hvad hafven I för eder?» sporde hon och kom hastigt

och med spejande blickar emot honom.
»Ert öl var för starkt för mig, mor!»
»Det var väl I som var för svag för ölet!» genmälde

hon spotskt. »Hit nu med pengar; här kommer varan.»
Den magra flickan kom bärande på en stor påse, som

hon lade ifrån sig.
»Hur många äro de?» sporde Nils.
»Fyrtio stycken; det gör tjugu daler.»
Nils lyfte på påsen. »Den är tung!» sade han.
»Så är det också innehåll som duger!»
»Hvad skall jag betala för täringen då?»
»Jag får väl en daler, vet jag.»
Det var allt bra dyrt, men Nils beredde sig att taga

fram penningar. Då mötte han en blick från flickan.
Qvinnan måste också blifvit den varse, ty hon skrek:

»Hvad står du och glor efter; packa dig genast in.»
»Men I handlar skamligt!» ropade Annika.
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»Jag skall ge dig för skam!» Och slagen haglade kring
den stackars svaga varelsen.

»Är I galen? livad har hon gjort för ondt?» utbröt Nils
och stälde sig emellan flickan och hennes plågoande. »Är det
skick här i landet att så handtera dem som icke väga för¬
svara sig?»

»I livad som är skick hos oss, råder jag ingen svensk
att blanda sig!» skrek den ursinniga qvinnan. »Hit med pen¬

gar och laga sig sedan genast bort!»
»Räkna först upp kräken åt 111ig!»
Qvinnan blef blodröd. »Skall jag?»
»Förr betalar jag dem icke!»
Hon kastade en ursinnig blick på flickan.
»Gör det du, markatta!» sade hon.
Denna lydde darrande. Först kommo sex ytterst magra

hönor, sedan en tupp, men derefter en stor hop små kyck¬
lingar, hvaraf de flesta knappt voro 14 dagar gamla. Dar¬
rande af vrede följde qvinnan med i räkningen. Men när
hon hunnit till 40, befanns påsen vara till hälften fyld.

»Hvad fins mera der inne?» sporde Nils med väl bibe¬
hållet lugn.

Qvinnan ville störta fram och taga påsen. Nils hindrade •
henne derifrån, och nu uppstod en ganska allvarsam strid
dem emellan. Hon bearbetade hans hufvud och ansigte med
sina näfvar, medan han endast värjde sig och hindrade henne
att taga påsen.

Flickan skrek i förskräckelse, qvinnan af ilska; ingendera
gaf akt på att tvenne ryttare hastigt närmade sig. Begge
stannade sina hästar.

»En svensk soldat i strid med en qvinna!» sade den ene,
hoppade genast af och sprang 111 på gården.

»Hvad står här på?» frågade han.
Denne såg upp och släppte ögonblickligt qvinnan, men

på ett tecken af officeren bibehöll han tystnaden.
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Så snart qvinnan hade återfått friheten, skyndade hon
att bemägtiga sig påsen, men i häftigheten tog hon den i
bottnen, och en hop jord och sand föll urden samma. Ursin¬
nigt slängde hon den i synen på flickan, medan hon skrek:
»Packa dig ner till svenska lägret och kräf ut min rättmä¬
tiga fordran, hvarom ej slår jag dig, så att du hvarken kan
stå eller gå!» Nu satte hon händerna i begge sidor och
gick emot officeren, hväsande af ilska.

»Om han har ett grand mera skam i sig än den der
ynkryggen till soldat, som icke kan försvara sig mot en qvinna,
men väl bestjäla henne på hennes fattiga styfrar, så säger
jag honom, att han är skyldig att skaffa mig full liqvid,
först med tjugu daler, som var öfverenskommet oss emellan,
sedan med fem dertill för att det kreaturet ätit mig nästan
husfattig! Ni måtte ha ondt om bitarne i Sverige, efter som
ni komma hit för att få hull på kroppen. Sedan tjugu daler
för sveda och värk jag fått utstå. Summa fyrtiofem daler.»
Nu gjorde hon en djup nigning. Om herrarne vilja äta en
liten aftonrisp, så får det gå alltsammans för femtio daler,
som är ett rigtigt röfvarköp.»

»Hafven I slutat, min goda qvinna?» frågade med qväfdt
löje den unge officeren, som icke var någon annan än konun¬
gen i egen hög person.

»Gif mig genast mina pengar!» skrek hon och slog hän¬
derna hårdt emot hvarandra, »annars går jag till den der
pojkvalpen ni gjort till er kung, och vill han icke ge mig
rättvisa, så klagar jag för hans farmor, så hon ger honom
ett kok stryk.»

Konungen befähle Nils att afgifva rapport och vinkade
åt Horn. Medan den förre afgaf berättelse 0111 förloppet,
hoppade den senare af hästen och skyndade in till konungen:
denne roade sig under tiden att med piskskaftet vända upp
och ned på de slagtade hönsen,- medan han uppmärksamt
lyssnade på Nils' berättelse.

Sv. hist. berättelser. IV. 4
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»Vill lian lata bli det der!» skrek qvinnan och ryckte
piskan af honom. Förmodligen .tyckte hon inte om att de
små kyrklingarne blifvit afskilda från de stora.

Så väl Horn som Nils gjorde en rörelse, men en blick
af konungen förmådde dem att hålla sig stilla. »Kalla hit
hela byalaget», befalde han.

»Det tillåter jag inte; livad ska' de här att göra!» skrek
megäran. »Kunna tre svenska morsgrisar icke försvara sig
mot en dansk bondqvinna?»

»Bär upp henne på löftet och stäng in henne der, men
låt henne ha fri utsigt hit!» sade konungen till Nils. »Akta
att hon icke rifver ut ögonen på dig.»

Varningen behöfdes, ty hon rusade vildt på honom; den
foglighet, hvarmed han gått till väga, hade kommit henne
att tillräkna sig ett större mått af styrka än hon verkligen
egde. Nils vek litet åt sidan, men satte krokben för henne,
och hon föll pladask i backen. Innan hon hunnit besinna
sig, hade han gripit om begge hennes handleder, som han band
hårdt tillsammans med det snöre som suttit om påsen. Hon
gallskrek, och han tog en kyckling och stoppade i hennes
mun. Sedan bar han henne upp för trappan. Konungen och
Horn skrattade, så att de voro nära att kikna. Några mi¬
nuter derefter syntes den unge soldaten i fönstret: »Ilskan qväf-
ver henne; får jag taga bort kycklingen?» frågade han.

»Ja, gör det!»
När Nils kom ner, blödde han starkt om ena handen.

»Hon bet mig när hon blef fri från kycklingen», sade han.
Den stackars Hickan stod qvar på gården, en bild af den

djupaste förskräckelse.
Major Horn skyndade bort, åtföljd af Nils, att fullgöra

konungens befallning; denne vinkade åt flickan.
»Hvad heter du?» sporde han.
»Annika, nådig herr officer!»
»Är hon der uppe din mor?»
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»Nej, far och mor äro döda; min bror var soldat, och
han stupade för några dagar sedan. Jag tjenar här som

piga.» Tårarne rullade utför hennes kinder.
»Har du ingen anhörig?»
»Nej, ingen på hela jorden.»
»Vill du stanna qvar här?»
»Det måste jag! Hon lade ut omkostnaderna, så att jag

fick bror min i jorden. Nu får jag tjena af det.»
»Hur mycket är du henne skyldig?»
»Åtta daler!»

Konungen öppnade sin börs. »Der har du tio», sade han;
»betala henne, så är du fri.»

Flickan föll till hans fötter och ville kyssa hans hand,
men han drog den undan och befähle henne stiga upp.

Qvinnan hade kraflat sig upp från golfvet och fram till
fönstret, der hon varit vittne till hvad som skett: »Lägg pen¬
garne i hörnet vid trappan och packa dig sedan härifrån!»
skrek hon. »Utanför får du vänta på din nye herre, icke
på min hederliga gård, som är alldeles för god att trampas
af en soldatkonas fötter!»

Flickan blef eldröd och började gråta.
»Jo, det måtte vara en kung, I hafven!» fortsatte den

förra. »Tillåta ett sådant lif och lefverne, det kan icke annat
än bära till afgrnnden, och dit kunnen I begge gerna följas
åt. Lika barn leka bäst!»

»Nu tigen I, eller ock stoppar jag åter en kyckling i
gapet på er», utropade Carl förbittrad.

»Ja, på en värnlös, hederlig qvinna kunnen I förgripa
eder; men jag har tänder att bitas med, och kom hit bara,
skolen I få pröfva dem.»

Major Horn återvände med tjugu till trettio personer,
så väl män som qvinnor.

Ingen af dem kände konungen.
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Carl sade dem att de blifvit tillkallade för att värdera

varan och afgöra tvisten.
Höna efter höna gick ur hand i hand, derefter kommo

kycklingarne; dessa sorterades, hvarje storlek lades för sig
och räknades omsorgsfullt.

»Här fattas en!»

»Den är här!» ropade mor Dyveka uppifrån löftet.
Allas blickar vändes dit.
»Tvi vale så I burit er åt!» utropade en qvinna.
»Ska' en icke ta så mycket en kan få, och hvem bad

honom gå in på handeln?» genmälde hon.
»Det är skamligt gjort att ta mer än det är värdt.»
»Hvad gäller en höna?» sporde konungen och lyfte en

i benet.
»En half daler, om hon är fet, men den der är bara

ett benrangel.»
»Får gå för en half daler.»
»Har jag begärt mer?» skrek Dvveka från löftet.
»Nå, men kycklingarne då?»
»De största äro väl betalda med två örtugar stycket, de

dernäst med en örtug. De minsta duga icke till annat än
att kasta för svinen.»

»Hvad sägen I om det, mor Dyveka?»
»Jag säger, att när jag väl fått sälja min gård, skall

jag sedan icke så mycket som se åt er en gång», utropade
den förbittrade qvinnan.

»Så har soldaten der fått ett bastant mål med två bä¬

gare öl — hvad skall det kosta?»
»Tre bägare öl!» ropades från löftet.
»Den tredje står orörd!» förklarade Nils.
»Drick ur den; alltsammans kostar ändå ingenting!» in¬

föll en gammal bonde. »Stor skam vore om man så här
på landet skulle ta betaldt för litet mat.»

»Hvad gör skulden?» sporde konungen.
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»Vill officern ge fem daler, är det hederligt betaldt.»
»Så går det när man icke har någon som står på ens

rätt!» skrek Dyveka. »Men jag skall klaga för fogden, och jag
skall klaga för den der pojkvalpen som de dumme svenskarne
gjort till kung innan han hunnit bli torr bakom öronen.»

»Han är son till vår fromma Ulrika; säg ingenting om
honom!» ropade fiere.

»Hvad har han här i landet att göra? Vi ha råd att
äta upp våra höns och kycklingar sjelfva!»

»Viljen I det hellre än taga fem daler, så stände det
eder fritt», inföll konungen.

»Nej, lägg dem bredvid de andra tio!»
»Det var icke mera än åtta Annika var skyldig eder.

Fem dertill gör tretton, och det är allt I skolen hafva.»
»Tvi en sådan snåljåp; men vänta tills jag träffar konun¬

gen, skall jag brygga en soppa sä han aldrig glömmer mig!
Tvi, tvi de usla svenskarne!»

»Håll mun, Dyveka, eller packa er härifrån!»
»Köp gården, så går jag strax!»
»Fråga henne hvad hon vill hafva för den», hviskade

Carl till den förutnämnde bonden.
»Hvad viljen I ha för den?» sporde denne.
»Den får gå för hundra silfverdaler», sade hon.
»Med bohag och allt som den står?»
»Nej, då skall jag ha etthundratjugufem.»
»Bjud hundra», hviskade Carl.
»Jag står vid mitt bud!» sade bonden.
»Etthundratio då.»

»Etthundrafem, efter hönshandeln ännu icke är uppgjord
och nu går tillbaka.»

»Den står, och jag tar etthundra!»
»Skicka efter domaren, så att affären nu genast kan bli

afslutad», sade konungen sakta. Derefter skref han några ord
på ett papper, med hvilket Nils strax återvände till lägret.
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»Är det verkligen officerns mening att köpa gården?»
sporde bonden förvånad.

»Det är en annan som köper, men jag som betalar.»
»Släpp ut mig härifrån!» ropades från löftet.
»Ännu icke!» svarade konungen. »I hafven först mer

att skåda. Annika!»
Flickan skyndade till.
»Duka ett stort bord här på gården och sätt fram allt

hvad huset förmår.»
»Men . . .?» Hon blickade förskräckt upp åt löftet.
»Lyd du; jag svarar för följderna. Tag alla qvinfolken

till hjelp.»
Major Horn fick en vink om att sysselsätta sig med

bönderne, medan konungen vände sig till den qvinnan som

gjort upp aftaren om hönsen och som alla de andra tycktes
rätta sig efter. Han sade henne att han ville dé allesam¬
mans skulle spisa qvällsvard med honom. Sedan gjorde han
förfrågningar om mor Dyveka, och fick veta att Annika var
hennes systers dotter; men då denna gifte sig med en ringa
soldat, ville den rika bondhustrun icke längre veta af henne.
När både hon och mannen voro döda, tog Dyveka flickan
till sig.

»Det är nu sex är sedan», berättade qvinnan. »Annika
var då socknens vackraste flicka, och mor Dyvekas ende son
förälskade sig i henne. De ville gifta sig, men då hon sade
att hennes förbannelse var den enda hemgift de skulle erhålla,
skildes de; gossen köpte sig en gård i grannsocknen, och
Annika stannade här; men hvad hon fått lida, syns nog på
henne.»

Efter berättelsens slut satt konungen så tankfull att han
icke gaf akt på att ett åkdon stannade utanför. Det var

bydomaren, som blifvit efterskickad och som, när han fått
veta att svenske officerare voro på gården, hals öfver hufvud
gifvit sig i väg, utan att frukta någon fara.
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Carl reste sig, för att gå honom till mötes.
»Hans majestät konungen af Sverige!» utropade denne

med uttryck af största öfverraskning.
Förvåningen, häpnaden blef allmän.
Mor Dyveka, som legat så långt utom fönstret hon kun¬

nat och icke ett ögonblick upphört att skrika och ropa, blef
på en gång alldeles tyst och drog sig undan. Alla samtal af-
stannade och alla blickar fästes med synbar bestörtning på
konungen.

»Jag skulle önskat», sade denne, »att ännu en stund för¬
bli okänd; men då detta icke skett, vill jag nu strax skrida
till handling. I skolen genast sätta upp ett köpebref på den
här gården. Priset är hundra daler silfvermynt. Köparens
namn lemnas in blanco.»

Domaren skyndade att åtlyda befallningen, men hela den
lilla församlingen stod blek och förskräckt, undrande hvad
som skulle ske; konungens utseende hade blifvit strängt och
allvarsamt.

Härunder återkom Nils jemte sex af konungens draban¬
ter, som togo plats vid ingången till gården. Nils lemnade
en börs till konungen.

Erik Olofssen fick tillsägelse om att hemta ner mor Dy-
veka. Tvenne drabanter följde honom.

Det dröjde en bra stund innan de återvände med henne.
Vid åsynen af konungen kastade hon sig på knä och ropade
om nåd. Hennes utseende hade undergått en fruktansvärd
förändring, hyn var gulblek och ögonen ville nästan krypa
ur sina hålor.

Konungen tycktes icke gifva akt pä hennes jemmerrop,
han räknade penningarne åt domaren och bad denne göra upp
affären i vederbörlig ordning.

Troligtvis föll det mor Dyveka in att hon skulle ha
större säkerhet till lif och lem om hon icke afhände sig
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gården, ty hon förklarade med mycken bestämdhet att hön
åtrat sig och numera icke ville sälja den.

Alla de närvarande förklarade att hon kort förut yttrat
sin högsta önskan vara att bli gården qvitt.

»Jag har ändrat mening», ropade hon vildt; »nu vill och
nu gör jag det inte!»

»Så tala vi icke vidare derom», sade konungen; »men denna
qvinna har förbrutit sig mot mitt majestät, och jag fordrar
att hon skall straffas.»

»Nåd! nåd!» stönade den olyckliga.
»Hvilket straff behagar eders majestät ådöma henne?»
»Döden eller fängelse på lifstid! Hon får välja!»
»Fängelse på lifstid!» utropade hon.
»Beställ då genast om ert hus. Mina soldater hafva

icke tid att vänta!»

»Hvart skall jag föras?»-
»Till Sverige! Hafven I barn?»
»Ja, en son!»
»Önsken I se honom?»

»Nej . . .»
»Han tar arfvet efter er!»

»Jag vet det.»
»Hafven I inga andra fränder?»
»Nej!»
»Hvad gråter du för, Annika?» sporde konungen och

vände sig till flickan, som smälte i tårar.
»Hon är min moster», svarade hon.
»Det förnekar hon, för att du icke skall behöfva blygas

att vara slägt med en lifstidsfånge.»
»Låt mig lida i hennes ställe», bad den stackars flickan;

»jag är bättre van vid det, och så har jag ingenting att lefva
för här i verlden.»

»Hafven I varit god emot henne, efter hon vill göra så
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mycket för er?» sporde konungen i det lian vände sig till
den skälfvande mor Dyveka.

»Nej, jag har varit en djefvul!»
»Hur kommer det då till att hon har ett så stort för¬

barmande mot eder?»

Qvinnan vred sig ångestfullt.
»Moster, kära moster, förlåt mig!»
»Ja, det är för din skull jag lider allt detta; hvarför

blef du någonsin född!»
»Ye mig! hvad ondt har jag gjort?» snyftade hon.
»Kom hit, Anna!» befalde konungen.
Hon närmade sig honom.
»Dessa hundra daler silfvermynt äro dina», sade han.

»Så snart qvinnan är ur landet, gifter du dig med hennes
son och delar arfvet efter henne.»

»Då förbannar hon oss.»

»Nekar du dem att gifta sig med hvarandra?»
»Ja!»

»Så, skall det hindret snart komma ur vägen. Om en
timme är du död.»

»Nåd! nåd!»

»Har du bönhört dem?»

»Jag samtycker, allenast jag får lefva.»
»Nej, jag tror dig icke.»
»Anna, bed för 111ig», qvad hon i högsta dödsångest.
Och flickan föll på knä och knäppte sina händer. »Låt

oss lefva begge eller dö begge», sade hon.
»H011 skall aldrig upphöra att förbittra ditt lif.»
»Jag vill vara mindre lycklig, allenast jag får behålla

henne», och hon slog armarne kärleksfullt 0111 sin plågoande.
Konungen betraktade henne rörd. »Du är en bra flicka;

ske dig som du vill!» sade han.
Anna uppgaf ett glädjerop och hjelpte mostern att resa
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sig. Denna säg sig skyggt omkring, ännu oviss om hon fick
stanna qvar eller måste resa.

»Jag förlåter dig för Annikas skull», sade konungen,
»men hör nu min vilja. I dag åtta dagar står bröllopet; jag
vill sjelf vara tillstädes dervid. Se till att jag blir tillfreds
med allt, annars kan det väl hända att jag ännu en gång
har något otaldt med eder. — Farväl, go' vänner! Vi träffas
i dag om en vecka till.»

»Konungen kastade sig upp på sin häst under folkets
stormande jubelrop. Men han hade icke hunnit långt förr än
lian hastigt stannade och vände sig om. »Gosse!» ropade han.

Drabanterne sågo på hvarandra.
»Hvem menar ers majestät?» frågade Horn.
I samma ögonblick kom Nils ut från gården med påsen

på ryggen.
»Der har jag min gosse, och hönsen har han på ryggen;

det var just dem jag ville påminna honom om. Det är ju
din favoriträtt, käre Horn!» tillade han med ett vänligt leende.

Men ifrån den dagen fick Nils heta kung Carls gosse,
och han var ej litet stolt deröfver.

Några dagar derefter sade major. Horn till honom:
»Konungen vill göra ett besök i Helsingör, och har befalt
att du skall vara honom följaktig.»

Ynglingens ögon strålade af glädje.
»Kom i håg att det är en fiendtlig stad, och att nio-

hundra danskar ligga i Kroneborgs slott.»
»Jag ger gerna mitt lif för kungen.»
»Derpå tviflar jag icke; men 0111 du icke kan rädda lians

dermed, är det af litet gagn. Du måste använda all din
klokhet, all din omtanke om någon fara skulle möta eller
något försåt läggas.»

»Skall jag ensam följa?»
»Jag fruktar det. Men med en stark trupp håller jag

mig i granskapet.»
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»Hvad skall jag ge för tecken?»
»Du har en laddad pistol och affyrar den.»
»Om vi icke kunna hjelpa oss sjelfve?»
»Var icke för djerf.»
»Majorn skall bli nöjd med mig.»
»Bra, jag hoppas det!
»Skall jag genast ...»
»Du skall vänta.»

Kils rodnade; det var just hvad han hade svårast af allt
att lära sig.

En timme senare blef han kallad till konungen.
»Välj dig en häst», sade han, »hvilken du bäst tycker

om. Men låt det gå fort.»
Nils skyndade till stallet. Der stod en helbrun vallack

sadlad, han svängde sig upp på den; den passade honom för¬
träffligt, och han red skyndsamt till konungens tält.

Denne kom genast derefter ut och nickade skrattande åt
Nils; men när hans blick dervid föll på hästen, utropade
han: »Pojke, du har tagit min häst!»

Nils blef helt förskräckt. »Kungens häst», mumlade han,
»och jag kände icke igen den . . .»

»Som jag ridit allt sedan jag kom hit.»
»Den stod sadlad och jag tog den.»
»Ja, det ser jag.»
»Men den är inte sämre för det.»

»Det har du rätt i», genmälde Carl skrattande, »och nu
vill jag att du behåller den; men efter hästen skall du taga
namn och heiß Bruner.»

»Ar hästen min?» sporde ynglingen lifligt; han trodde
icke sina egna öron.

»Ja, du hör ju det.»
»Jag skall göra mig förtjent deraf.»
»Det litar jag på. Kom nu och följ mig medan jag

väljer ut en annan.»
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Ett ljusgrått sto, ungt och lifligt, vann framför andra
konungens välbehag och han lät sadla det.

Några minuter senare anträddes resan till Helsingör.
Konungen var klädd i en enkel åtsittande rock; endast svär¬
det vid bältet utmärkte soldaten.

Nils bar sitt regementes uniform.
Under vägen sporde konungen honom om hans föregå¬

ende lif och öden.

Visst måste ynglingen varit mera öppenhjertigt stämd
än vanligt, ty han berättade om sin olyckliga kärlek, hur
han blifvit bedragen och öfvergifven.

»Sätt aldrig din håg till qvinfolk; en narr är den som
fäster sin lit till dem.»

Så' berättade Nils om gamle Frisk.
Konungens ögon strålade. »När vi komma hem till

Sverige, skall du föra honom till mig. Jag vill trycka den
hand han har qvar, och betrygga hans ålderdom. Det är
en skam att han skall äta nådebröd.»

Nils fick sedan göra reda för hur länge han varit hos
grefve Bjelke, men af några yttranden, som konungen fälde,
trodde han sig märka att den förnäme herrn icke stod högt
i konungens ynnest. Om det porträtt lian bar på bröstet och
det han sett hos grefven nämnde han icke ett ord, och inte
heller 0111 det uppdrag han fått att resa till Finland.

De begge ryttarne redo in i Helsingör, och alla stads-
boar, som mötte dem, stannade förvånade vid åsynen af den
svenska uniformen. Det gick en hviskning orn^ att en del af
armén var inne i staden eller i granskapet, och med nyfiken
oro följde man efter de begge oväntade gästerne.

Kungen red rakt ned till stranden, derifrån han hade
utsigt till det svenska landet. Vid åsynen deraf tog han af
sig hatten och föll sedan i djupa tankar.

Mycket folk hade emellertid samlat sig och omgåfvo ryt-
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tarne. Nils, som höll noga akt, märkte hur de hviskade sins
emellan och tycktes öfverlägga.

En gammal borgare närmade sig honom och sporde:
»I aren från svenska lägret?»
»Det synes väl på uniformen.»
»Icke ären I rädde heller, som vågen eder in i fiende¬

land utan all betäckning.»
»Vi ofreda ingen; livad skulle vi då ha att frukta?»
Borgaren lade sin hand på hästens man. »Hafven I

inånga dylika hästar?» sporde han.
»Hvarför frågen I det?»
»Jag har sett svenske kungen rida en dylik.»
»Det kan väl hända.»
»Hvad heter eder kamrat?»
»Carl Carlsson.»
»Och I sjelf?»
»Nils Bruner.»

»Det var ett lustigt namn!» »Nå, Nils Bruner, viljen I
icke dricka en stånka öl hemma hos 111ig?»

»Tiden är för knapp, vår permission är slut 0111 en timme,
och till dess måste vi vara tillbaka i lägret, 0111 vi icke vilja
bli ansedde som rymmare.»

»Hvad är frågan 0111?» sporde konungen, som nu vak¬
nade upp ur sin tankfullhet.

»Hör på, kamrat!» afbröt Nils lifligt, »lydde icke vår
permissionstid på fyra timmar?»

»Jag tror det!»
»Så rid tillbaka i sporrstreck; säg att jag stannar qvar

här tills i morgon!»
Konungen stirrade förvånad på honom.
»Den som vill försöka att hindra mig derifrån, den tar

jag emot så här», tillade han och affyrade skrattande sin
pistol i luften.»

Konungen tvekade synbarligen, men han mötte en bed-
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jande blick ur Nils' öga, och med ett belåtet småleende satte
han hästen i sakta lunk upp åt landsvägen. Här mötte han
major Horn i spetsen för sitt regemente. »Nu förstår jag
meningen med skottet», sade han, »men gossen var för het-
lefrad; nu få vi se hur han reder sig.» Under hemvägen
berättade Carl hvad som händt, men tillade, att Nils efter
sin egen begäran skulle få stanna qvar i staden till påföl¬
jande dag; kom han då icke tillbaka, skulle han afhemtas.

Emellertid hade Nils blifvit införd till borgaren, som vi¬
sade honom all upptänklig vördnad och dukade upp det bästa
huset förmådde. I motsats till konungen var den unge sol¬
daten en rigtig läckergom och lät anrättningarna förträffligt
smaka sig.

Då ingenting vidare hörts af, kunde han taga för gif-
vet att konungen var utom all fara, men han fann det obe¬
gripligt roligt att föreställa hans person, och tyckte att dan¬
skarne gerna kunde få behålla den tron så länge. Måltiden
var ännu icke slutad när kommendanten på fästningen in¬
trädde till honom.

Nils steg genast upp och helsade honom med en bugning
som röjde icke obetydlig förlägenhet.

Kommendanten tillskref den en helt annan orsak än den

verkliga. »I ären svensk», sade han.
»Ja, svensk soldat!»
»För hvad ändamål hafven I kommit hit?»
»Att bese staden.»
»Det är för djerft!»
»Vi äro icke rädde!»

»Jag kan taga edert lif!»
»Det skulle kosta många andres.»
»Skall svenska armén ligga länge qvar här?»
»Det vet jag inte.»
»Hur stark är den?»
»Hundra tusen man.»
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»En oförskämd lögn!»
»Skicka emot oss en så stor armé, och I skolen pröfva

om jag icke talat sant.»
»Edert namn?»

»Nils Bruner!»

»Hvarför icke Carl Carlsson?»
»Så hette han som red bort.»
»Var det kungen?»
Intet svar följde.
»Då riden I hans häst.»

»Jag rider min egen!»
Kommendanten gick tankfull fram och tillbaka genom

rummet; emellanåt kastade han en forskande blick på Nils,
som lugnt fortsatte sin måltid.

När han slutat den steg han upp.
»I skolen tillbringa natten på fästningen!»
»Cfodt! Skall jag taga min häst med?»
»Den kan stanna qvar här.»
»Då skall jag endast se till den en gång.» Han gick

till stallet, åtföljd af kommendanten, som synbarligen var vill¬
rådig huruvida han skulle behandla honom såsom en fånge
af betydenhet, för hvars lösen man kunde betinga sig stora
fördelar, eller om det var klokast att låta honom gå fri.
När Nils sett till sin häst för natten, följde han utan in¬
vändning till fästningen.

Det roade honom icke litet att se hur vid hans ankomst
alla fönster fy Ides af nyfikne åskådare. Från ett af dem
trodde han sig förnimma ett rop; men när han såg dit livar-
ifrån ljudet kom, var fönstret tomt.

Kommendanten förde in honom i ett litet rum och till¬
sade honom att vänta der. Till yttermera säkerhet stängdes
dörren och nyckeln togs ur.

Från ett litet fönster hade Nils fri utsigt öfver gården;
med blicken följde han befäl och manskap, som gingo fram och
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tillbaka, men lians tankar voro i svenska lägret, hos konungen,
som, efter livad han hoppades, nu borde vara i säkerhet.

Det led snart mot qvällen och började redan skymma;
då märkte han att några personer kommit in i nästgrän¬
sande rum, och blef åhörare af följande samtal:

»Jag säger dig, att det är han.»
»Men hur skulle han fått kungens häst?»
»Ivan hända till belöning för att han förrådt sin forne

herre.»
»Du är säker på att det inte är kungen?»
»Fullkomligt säker!»
»Då göra vi processen kort och taga hans lif.»
»Men icke här.»
»Vi kunna ju passa på honom ute i skogen.»
»Hvar hålles han i förvar?»
»I södra fångrummet förmodligen.»
»Så vida det inte är här bredvid!»
»Då har han sett sin sista timme.»
I nästa stund vreds på låset. »Stängd!» sade rösten.
Kils hann jemt och nätt kasta sig ned på bänken och

låtsa vara försänkt i djup sömn, då en lucka sköts undan.
»Han sofver!» sade den ene.

»Eller låtsar sofva!» invände den andre.
»Det ska* vi snart få veta! Yi äro ju öfverens 0111 att

taga förrädarens lif?»
»Det äro vi!»

»Så kunna vi så gerna göra det här. Fort, ladda
genast begge våra gevär.»

Kils befalde sin själ i Guds hand. Han förstod att det
kunde vara en list, men det kunde också bli allvar, och ehuru-
väl han tyckte det var hårdt att bli slagtad utan att för¬
svara sig, ansåg han klokheten fordra att han höll sig full¬
komligt stilla.

»Ku skjuter du först.»
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»När jag räknat till tre!»
»Ett! tu! tre!»
Nils hade icke rört en muskel!
»Han sofver!»
»Som en stock!»
»Vi hafva ingenting att frukta!»
Luckan sköts å nyo för.
Nils uthärdade ännu en stund; sedan låtsade lian vakna,

men det skedde med så högljudda gäspningar och sträcknin¬
gar, att hans vaktare, som fortfarande hade ögonen på ho¬
nom, läto all fruktan fara.

En stund derefter smögo de sig sakta bort.
Skuggorna lade sig allt tyngre, och Nils började inse

att det var meningen att låta honom stanna qvar der han
var öfver natten. Sofva kunde han icke; derför satte han sig
vid fönstret och beslöt att sålunda af bida morgondagen.

Men den friska, sorglösa ungdomen sjunker med eller
mot sin vilja omedvetet i sömnens armar. Hufvudet gled
ned mot fönsterbrädet, och ehuru ställningen var så obeqväm
som möjligt, sof han så godt som om han legat i den mju¬
kaste bädd.

Må hända var det den starka aftonmåltiden som framkal¬
lade gycklande bilder för hans fantasi. Han drömde sig vara
i ett präktigt upplyst rum; der såg han grefve Nils Bjelke
och till höger om honom hans brorson, grefve Erik. Vid
hans venstra sida stod den underbara flickan, som nu mera
icke var densamma, hvars bild Nils bar på sitt bröst, men

ej heller den han sett på taflan hos grefven; och likväl var
det hon, men tusen gånger skönare än någon af dessa begge.
De begge männen tycktes bedja henne om något, som hon
beslutsamt nekade att efterkomma. Men derunder gaf hon
obemärkt ett tecken åt Nils, att han skulle komma till hen¬
nes hjelp. Förgäfves gjorde han alla möjliga försök att närma
sig henne; det kändes som om han blifvit fastkedjad vid plat-

Sv. hist. berättelser. IV. 5
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sen. Då blefvo de begge ädlingarne honom varse och rusade
fram med dragna svärd. I detta ögonblick vaknade han.

Var det deraf att en nyckel sakta sattes i låset till hans
•dörr, den öppnades och med en lampa i handen inträdde —

drömde han väl ännu? eller var det en himlasyn? — den
ljufva uppenbarelse som, mera barn än jungfru, sväfvade ljud¬
löst fram till honom. På armen bar hon en stor kappa.

»Sätt på dig den här och fly genast härifrån!» sade hon;
»stora faror hota.»

Han stirrade endast yrvaken på henne.
»Gör det för min skull!» sade hon och såg upp på ho¬

nom med sina klara barnaögon.
Han tog mekaniskt kappan och satte den på sig.
»Hittar du vägen?»
»Nej!»
»Så vill jag visa dig den.»
Ä nyo sväfvade hon framför honom, och han följde henne

utan att våga yttra ett ord.
Det bar af utför flere trappor, till en djup källargång.

Den var slipprig och våt.
»Får jag bära er!» bad han.
Hon tvekade ett ögonblick. »Ja!» sade hon sedan och

räckte honom armarne.

Att en sådan lycka skulle vara honom beskärd ännu en
gång i lifvet! Men vägen räckte blott ett par minuter; de
stodo framför en stor jerndörr.

Hon gled ner ur hans famn och sköt sakta upp den.
»Nu är du fri!» sade hon.

De befunno sig utom fästningsmurarne. Hon blåste ut
lampan. »Jag går in andra vägen »

Han tyckte nog att han borde tacka henne för hvad hon
gjort för 'honom, men orden fastnade i halsen på honom.
»Viljen I hafva igen kedjan och ... och .. .»
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»Nej, behåll både den och medaljongen», afbröt hon ho¬
nom, »men göm dem för allas blickar.»

»För allas! allas!»
»Vill du göra mig en tjenst!»
»Ja, jag vill!» sade han knäböjande.
»Förtig den behandling du här rönt.»
»Ingen skall veta den.»
»Så farväl då!» Hon lade sin lilla hand i hans, och

han höll hårdt qvar den. »Blif en bra man, Nils, och en

tapper krigare!»
»Det skall jag!» svarade han.
»Släpp min hand; nu måste jag gå!»
Han lydde genast.
»Farväl! glöm mig icke!» Lik en skugga sväfvade hon

bort, och han vågade icke följa henne annat än med ögonen.
Snart var hon alldeles försvunnen, men han kände ännu tryck¬
ningen af hennes lilla mjuka hand, och han befann sig lika¬
som i ett rus af hänförelse. Men han bemannade sig med
kraft. Hon hade sagt: »Blif en bra man, Nils!» och han
skulle visa att han kunde hålla sitt ord.

Först af allt måste han nu återtaga sin häst; utan den
kunde han icke vända tillbaka till lägret. Det var temligen
mörkt, och han hoppades att hitta vägen till borgarens stall.
Med raska steg skyndade han ner till stranden; derifrån borde
han lättast finna vägen dit. Der stodo tvenne karlar sam¬
talande och till sin stora öfverraskning kände han igen rö¬
sterna på sina begge fiender. Nu voro goda råd dyra, sär¬
deles som de genast närmade sig honom.

»Hvad är du för en?» sporde de.
»Potz tausend Schulknabe!» gnälde han, härmande gamle

Frisk och fortsättande sin väg; borgarens hus låg rakt fram¬
för honom.

»Det är en tysk!» ropade begge; »han skall hjelpa oss».
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Lyckligtvis var ingen af dem kunnig i språket, elniru
legge visste mer derom än Nils.

»Dahin, dahin, eine Horse, braune, braune!» ropade den
ene och visade på stallet.

Nils nickade åt dem; lan förstod mycket väl hvarom
frågan var. Med raska steg gick lan till stallet och mötte
i dörren den mannen, till hvilken lan lemnat sin häst. Denne
blef förvånad vid lans åsyn.

»Bra att ni kom sjelf, herre!» sade han. »Här voro nyss
två män, som ville hemta lästen.»

»Rätt gjorde du, som icke lemnade den», sade lan; »jag
kan icke nu löna dig som du förtjenar, men kom till lägret
i morgon, skall jag gälda min skuld.» Nils hoppade upp på
lästen och lemnade gården. De legge karlarne stodo utanför
och väntade.

Ett glädjerop lelsade honom, men det förbyttes i ett:
»Hvad nu, din lymmel?» dä*lan red förbi dem.

»Hästen är min!» ropade lan till dem, »men I legge
ären ett par skurkar, som jag nog skall lafva i minnet.»

I raskt traf begaf lan sig nu till lägret, der han in¬
träffade just som det slogs revelj. Så snart lan satt in lästen,
skyndade han till major Horn, som tog emot honom med ett
vänligt leende och efter erhållen rapport genast sände honom
till konungen. Denne rynkade ögonbrynen vid lans åsyn.

»Du skämde bort ett äfventyr för mig!» sade han.
»Det var ingen utsigt till något!» svarade Nils käckt.
»De brydde sig inte om dig?»
»Inte det minsta, sedan de proppat mig full med mat.»
Carl lade handen på lans axel. »Hör du, min gosse,

jag tycker icke om att du leker kung!»
»Jag skall aldrig göra det mer!»
»Det är bra!» När ska' vi på bröllop?»
»I morgon, ers majestät!»
»Hur dags?»
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»Klockan tolf.»
»Du följer mig!»
Nils kysste tacksamt konungens hand och gick sedan att

efterfråga majorens befallningar.
Under detta skenbart sysslolösa lif hade ständiga bud

gått mellan den svenske och danske konungen. Men då den
senare icke ville medgifva de vilkor som fordrades för afslu-
tandet af fred, beslöt konung Carl att belägra Köpenhamn och
sände bud till Skåne för afhemtandet af nödigt belägrings¬
artilleri.»

Befallning gafs att lägret skulle bryta upp och förflyttas
från Humlebäck till Kungsted, som endast låg två och en half
mil från Köpenhamn.

Uppbrottet skulle ske samma dag som var bestämd till
bröllopet, och konungen sände Nils för att underrätta om att
han ville möta vid kyrkan.

Nils öfverraskades af det lif och den rörlighet som mötte
honom vid hans ankomst till gården. Han tyckte att Anna
förunderligt förändrat sig till sin fördel på fem dagar. Det
var alldeles motsatt förhållande med mor Dyveka; hon hade
åldrats, det var något skyggt och skrämdt i hennes väsende,
och vid åsynen af Nils bleknade hon märkbart.

Brudgummen hade något mörkt i sitt väsen, som på¬
minde om modern, men han tycktes vara mycket fäst vid
Anna, likasom hon vid honom.

Nästan alla qvinnor i byalaget voro med för att ordna
till festen, som var ämnad att bli storartad. Men vid talet
derom inflätades ständigt nya loford öfver konungen, som

gjorde sig så gemen att han fäste afseende vid fattigt folks
lycka, och brudgummen frågade Nils om lian trodde det pas¬
sade att han gick till lägret för att tacka honom. Denne
svarade, att det flck han göra påföljande dag; kung Carl
tyckte inte om att man gjorde mycket väsen af hans hand-
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lingar. Med ytterligare påminnelse om att kl. 12 var den
bestämda tiden, återvände Nils från sin beskickning.

Påföljande dag red konungen, omgifven af alla sina of¬
ficerare, framför hären. När lian kom midt för kyrkan, gjor¬
des halt och anbefaldes rast. Just som klockan slog 12 kom
från motsatta sidan en präktig bröllopsskara, företrädd af en
stor hop musikanter. Konungen steg genast af hästen och
alla officerarne med honom. Bröllopsskaran, som nu var helt
nära, stannade, och först på ett tecken af konungen tågade
de vidare, under djupa bugningar och nigningar, som han be¬
svarade med vänliga helsningar.

Efter bröllopsskaran gick han med hela sin stab in i
kyrkan. Men när vigseln var slutad, ville han obemärkt smyga
sig ut derifrån; detta var emellertid icke så lätt. Allas ögon
voro fästa på honom, som var festens egentliga föremål,
och när han begaf sig ut ur kyrkan, störtade bokstafligen
hela församlingen efter; det var som om de hade haft en
aning om att han ville obemärkt försvinna ur deras ås}Tn.
»Kungen far bort!» hade samma verkan som »Elden är lös!»
Och hufvudstupa, om och på hvarandra, rusade församlingen
ur kyrkan. Med sönderrifven klädning och kronan på sned
skyndade Anna för att få kyssa konungens hand; hennes man
stod förlägen bredvid och visste icke rätt hur han skulle ut¬
trycka sig.

»Tack, tack, mina vänner!» ropade Carl. »Helsa din
svärmor, Anna, att jag förlåter henne. Och nu farväl!» Här¬
vid svingade han sin hatt och sporrade sin häst. Men då ut¬
bröt ett ändlöst jubel, som icke ens kunde stäfjas när svenska
regementsmusiken uppstämde en marsch.

Så länge allmogen kunde se en skymt af konungen, stodo
de qvar på samma ställe, och när han var försvunnen ur
deras åsyn, utropade alla likasom med en mun: »Gud väl¬
signe honom!»

Efter ankomsten till Rungsted hade konungen dagliga
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öfverläggningar med sina generaler; det hviskades om att fred
blifvit sluten, och att konungens svåger, hertigen af Holstein,
för hvars skull kriget företagits, nu blifvit befäst i sina rät¬
tigheter, hvarför man snart kunde vänta att få återvända till
Sverige. Men öfverläggningarna härom drogo ut på tiden,
och arme'n hade goda dagar.

Hos Nils vände under denna tid tankarne ofta tillbaka
till Kroneborg. Der hade han återsett sin goda engel, som
han kallade henne; men der hade han också fått veta att
han hade fiender, som traktade efter hans lif; men hvilka
dessa voro, eller för hvad orsak de ville göra sig af med
honom, det kunde han icke begripa. Att den unge grefve
Erik Bjelke såg honom med sneda ögon, det hade han väl
märkt; han mötte honom aldrig utan att läsa något ilske-
fullt i hans blick; men han trodde den gamla stöfvelhistorien
vara orsaken dertill, och hoppades att det skulle gå öfver
med tiden.

Derför förvånade det honom mycket, när han en dag
mötte grefven strax utanför lägret, att denne med ett vänligt
leende kom honom till mötes och sporde om han trifdes väl
i Danmark.

»Ja, hur skulle jag väl kunna annat», svarade han.
»Har du må hända lust att stanna qvar här?»
»Så länge major Horn befaller.»
»Om du hade en egen gård, kunde du ta afsked ur

tjensten och slå dig ner här för alltid.»
»Men det har jag icke», svarade Nils småleende.
»Jag vet en god vän, som vill gifva dig en.»
»Hvem kan det vara?»

»Det får jag icke säga.»
»Jag tackar herr grefven, men jag vill icke lemna tjen¬

sten ännu så länge.»
»Vill du hellre bli kanonföda?»

»Jag kan också tjena mig upp!»
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»Genom att innästla dig hos kungen?»
»Det har jag aldrig gjort.»
»Du gör det dagligen!
»Hvad har grefven för bevis?»
»Der har du ett!» ropade denne ursinnig och slog Nils

i ansigtet, så att näsan sprang i blod.
Det fordrades en stark ansträngning för att bekämpa den

öfversvallande vreden, men det lyckades, och Nils vände om
för att gå tillbaka till lägret.

Men detta tycktes icke ingå i motståndarens plan. »Du
stannar qvar här!» skrek han ursinnigt.

Men Nils fortsatte sin väg.
Dä skyndade han efter honom. »Är du rädd, din fege

usling!» ropade han efter honom.
»Ja, att jag icke skall kunna beherska min önskan att

tukta en som förtjenar det namnet.
»Hvem menar du med det?»

»Den som frågar!»
»Vakt hit!» skrek grefven ursinnigt, i det han fattade

Nils i rockkragen med ena handen, medan han med den andra
slog honom slag på slag i ansigtet, under uttalandet af de
gröfsta eder.

Men Nils insåg allt för väl meningen att förmå honom
till en öfverilad handling, och han förhöll sig derför stilla
och sökte endast värja sig mot slagen, som förnämligast rig-
tades mot ansigtet.

Lyckligtvis kom vakten.
»Arrestera den här karlen; jag anklagar honom för sub-

ordinationsbrott!»
Utan den ringaste invändning följde Nils, men när han

kom in i arresten sade han: »Laga att jag genast får tala
vid majorn.»

Denne dröjde nära en timme innan han kom. Vid åsy¬
nen af Nils' uppsvälda ansigte blef han helt häpen. Be-
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rätta mig hur allt tillgått», sade han. »Jag kan icke tro
att grefven talat sanning.»

Nils redogjorde för det uppträde som egt rum.
»Han tycks vara din dödsfiende.»
»Ja, så tycks det!»
»Vet du orsaken?»

Ynglingen berättade historien om stöflarne.
»Det Jean vara en anledning», sade Horn, »men den synes

mig bra ringa och kommer väl långt efter.
»Någon annan vet jag icke.»
Majoren stod tankfull några ögonblick, med blicken fäst

på Nils. »Jag vill ogerna mista dig vid regementet», sade
han, »och konungen ger dig ett visst företräde, men ändå
skulle jag råda dig att emottaga grefvens anbud. Har han
satt sig det i sinnet, slutar han icke förr än han endera bragt
dig om lifvet eller på annat sätt gjort dig olycklig.»

»Jag skall vara på min vakt.»
»Du vill icke taga afsked?»
»Jag kan icke!»
»Hvarför ej?»
»Jag har lofvat att bli en tapper krigare!»
»Till din flicka?»
Nils rodnade starkt. »Jag har lofvat det!» upprepade

han förlägen och med nedslagna ögon.
»Vet du om grefven också har ett godt öga till henne.»
»Nej, det vet jag inte. Men om så vore, har han ingen¬

ting att frukta af mig.»
»Såå! Det låter som om det icke vore han som såg

ned, utan du som såg upp!»
Nils vände sig bort, men hals och öron voro blodröda.
»Jag vill icke göra dig några vidare frågor. Du står

således fast vid att stanna qvar vid regementet?»
»Ja, om icke majorn ger mig afsked.»
»Hvad gör du då?»
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»Tar tjenst vid ett annat.»
»Vid gardet kan hända?»
»Om jag kan få!»
»Men då blir grefven din förman.»
»Det får jag underkasta mig.»
»Jag skall tala med konungen om saken; du måste stanna

q var här tills i morgon.»
Dagen derpå kallades Nils till förhör i konungens eget

tält. Endast konungen, Horn och grefve Erik befunno sig
der inne. Den senare syntes mycket upprörd.

Vakten fick tillsägelse om att gå.
»Pojke, hur ser du ut?» utropade Carl. »Har må hända

en björn ramat dig?»
»Bara en katt, ers majestät!»
Nils uppsvullna ansigte skiftade i alla regnbågens färger.

Han var alldeles vanstäld.

Grefven bleknade, men ögonen sprutade eld.
Det var tydligt att konungen kämpade för att öfvervinna

sin harm. »Jag tycker icke om att mina soldater behandlas
illa», sade han strängt. »Här finnes krigsrätt att appellera till.»

»Det är också hvad jag vill göra!» utropade grefven.
»Hafven I icke begärt att han, utan dom och ransak-

ning, på eder blotta angifvelse skall arkebuseras?» sporde
konungen med sträng blick.

»Jag trodde att en ädlings ord vore tillfyHlestgörande!»
svarade grefven med qväfd ilska. »Han har yttrat vanvör-
diga ord om min person.»

»Upprepa hans ord!»
»Jag... jag' kan icke till fullo påminna mig dem.»
»Så får arrestanten upprepa dem.»
»Grefven slog mig», sade denne, »och när jag ville gå

min väg fattade han mig i kragen och sporde: 'Är du rädd,
din fege usling!'»

»Förhåller det sig så?» frågade konungen.
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»Ja, jag var uppretad och gaf luft åt min vrede.»
»Det bär hans utseende vittne 0111.... Nå, hvad svarade

du, Bruner?» sporde konungen.
»Att jag var rädd att icke kunna beherska min önskan

att tukta en sådan.»

»Och när jag frågade hvem han menade med det, sva¬
rade han: 'den som frågar!'»

»Som man ropar i skogen får man svar», inföll konun¬
gen. »Hvad var anledning till tvisten?»

»En obetydlighet, så godt som ingenting», inföll grefven
med synbar häftighet och rodnade.

»Arrestanten får säga den.»
»Grefven ville jag skulle taga afsked.» .

»Min ädle farbroder önskade betrygga hans framtid och
ville derfor skänka honom en egen gård. Jag vredgades öfver
en så hög grad af otacksamhet.»

»Är det flere af mina soldater som grefve Nils gör så
goda anbud?»

»Han har icke sagt mig det.»
»Inte heller orsaken, förmodar jag?»
»Nej, ers majestät!»
»Helsa honom från mig, att han för framtiden icke be¬

fattar sig med dem. Hör ni det, grefve», upprepade konun¬
gen med höjd röst och sträng, hotande blick.

»Ers majestäts vilja skall bli efterkommen.»
»Hvad dig angår, min gosse», fortfor Carl, vänd till Nils,

»så finner jag för godt att bevilja grefvens anhållan om ditt
afsked från major Horns regemente, men — jag upptar dig i
stället bland mina drabanter.»

Nils störtade till konungens fötter. »Jag skall icke göra
mig ovärdig denna nåd!» utropade han.

»Det räknar jag på. Men nu blir du sjukrapporterad för
åtta dagar; dina blifvande kamrater skulle skämmas för dig
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som du nu ser ut. För att något dylikt icke för framtiden
skall kunna hända, befaller jag dig att visa grefven all den
yttre vördnad hans namn och hans rang kräfva, men jag för¬
bjuder dig att på någon hans fråga svara annat än ja eller
nej! Nu kan du gå; du har din frihet!»

Konungens drabant! ... En sådan lycka hade väl Nils
någon gång tänkt sig i sina djerfvaste drömmar, men att den
så snart skulle blifva verklighet, det trodde han visst inte.

Han sprang ut i skogen och kastade sig ned på marken.
Det var en klar och vacker Augustidag; han skådade upp till
himlen, som skymtade fram mellan de höga träden, lian låg
på ryggen och insöp i fulla drag den friska skogsluften. Fans
väl på hela jorden en lyckligare menniska än han? Alla de
sorger och motgångar som mött honom hade likasom banat
vägen för en ny, oväntad lycka. Långt ifrån att vara ond på
grefven, kände han sig skyldig honom tacksamhet. Men hur
kunde major Horn komma på en sådan tanka som att gref¬
ven och han skulle tycka om samma Hicka? ... Var det icke
besynnerligt att han hade återsett henne, hvars lif han räd¬
dat, och som nu till gengäld också räddat hans. Hon hade
vuxit betydligt, och så vacker hon var. . . . Men så tokig
kunde Nils aldrig bli, att han tänkte på henne annorlunda
än som ett högre väsende, som stod vida öfver honom... . Bra
gerna ville han veta om hon var en yngre syster till grefve
Erik; men det fans icke den ringaste likhet dem emellan . . .

Efter som porträttet egdes af grefve Nils, borde de väl vara
slägt; kanske var hon ämnad till grefve Eriks brud! Han
kände en sådan beklämning vid tankan derpå.. . . Men då
skulle han varna henne ... det var hans skyldighet, så god
som hon varit emot honom. . . . Sakta drog han upp medal¬
jongen och öppnade den. . . . Herre Gud, hvad hon var vacker,
och så talande hennes ögon voro när hon såg på honom, och
det gjorde hon ständigt; hur han vände bilden, träffades han
alltid af hennes blick.
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Så skall jag heller aldrig göra annat än livad du gerna
kan se! Och vid den tanken tryckte han nästan omedvetet
porträttet till sina läppar.

Han häpnade öfver sin djerfhet . . . hur kunde han un-
derstå sig!... Och så torkade han omsorgsfullt glaset, som
ännu var helt immigt, knäppte derefter igen medaljongen och
gömde den som vanligt.

»Blif en bra man, Nils, och en tapper krigare!» hade
hon sagt; men livad fordrades för att bli en bra man?

Så ringa ting som att tänka och handla rätt kunde hon
ju icke mena, ty det föll af sig sjelft. Helt säkert ville hon
låta honom förstå att han borde förvärfva kunskaper. Nils
visste med sig att lian var rysligt okunnig; läsa innantill
kunde han, men dertill inskränkte sig också hans vetande;
den skrifning han lärt af gamle Frisk, bestod endast uti
några fula krumelurer, som skulle föreställa bokstäfver.

Men nu skulle det bli annorlunda! Dessa åtta dagars
permission skulle helt och hållet egnas åt skrifning. Bland
konungens drabanter var en ung man, Johan Gierta, hvars
utseende särdeles behagade Nils, och af honom beslöt han be¬
gära råd och hjelp.

Byktet om att konungen utnämnt en ny drabant väckte
icke mycken belåtenhet inom den utvalda kåren, helst när
det blef bekant hvem det var som hedrats med ett så stort

ynnestbevis. Nästan allesammans voro så kallade bättre gossar
och de fleste af adelig hörd. Nils' vackra utseende och hans
hurtiga väsen hade tillvunnit honom deras uppmärksamhet,
kanske mest derför att konungen talat om och berömt honom;
men att upptaga en ringa bondpojke såsom kamrat tycktes
dem vara en allt för stor nedlåtenhet.

Emellertid var nu konungens vilja sådan, och man ak¬
tade sig för att synbarligen motsätta sig densamma. När
derför Nils uttalade sin önskan för Johan Gierta, upptog denne
det ganska väl och erbjöd sig sjelf att bli hans lärare. Det
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kunde icke falla ynglingen in att annat än välvilja låg till
grund derför, och han antog tillbudet med tacksamhet.

Samma dag började undervisningen; men om läraren in¬
billade sig att han i Nils skulle finna ett föremål för gyc¬
kel, så bedrogo sig både han och hans kamrater. Flitigt
och ihärdigt arbetade denne dagen igenom, och när veckan var
till ända, lemnades honom det vitsord att han användt den väl.

Ansigtsskråmorna voro nu i det närmaste botade, och
iklädd sin nya drägt fick han den äran att af konungen sjelf
bli förestäld för sina nya kamrater.

Nils var alldeles för lycklig att erfara någon stolthet;
han önskade endast att finna en gynnande anledning att be¬
söka Kroneborg, i fall hon ännu vore qvar der.

Armén hade legat overksam vid Rungsted mer än fjorton
dagar, då befallning gafs att den skulle bryta upp för att
gå tillbaka till Humlebäck och derifrån skeppas öfver till
Skåne. Ständiga bud och kurirer kommo och gingo vid denna
tid till och ifrån konungen, och han arbetade med sina för¬
trogne från kl. 5 på morgonen till sent på qvällen; endast
två gånger om dagen red han ut, hufvudsakligen för att se
till inskeppningen, men dröjde då knappt en timme förr än
han vände tillbaka att återtaga sitt arbete.

Den sqvadron af lifdrabanter, till hvilken Nils hörde,
fick stanna qvar hos monarken och den 24 Augusti följa med
honom öfver till Helsingborg.

Under sjelfva resan hörde Nils konungen säga till ami¬
ral Wachtmeister, att som det var utan ringaste anledning
ryske czaren förklarat krig mot Sverige, alltså fick han skylla
sig sjelf för följderna.

Nils1 hjerta klappade af glädje. Så skulle det ändå bli
ett ordentligt krig; han hade fruktat att vid hemkomsten
hela armén skulle få gå i vinterqvarter — och hur skulle
han då kunna vinna ära och rykte?
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Trupperna blefvo förlagda i olika kuststäder, lifdraban-
terne i Carlskrona. Alla voro intagne af längtan och spänd
väntan. Den raskhet och det mod som konungen visat på
Seland, hade ingifvit stora- förhoppningar, och soldaterne
brunno af begär att få slås under honom.

Nils hade må hända kunnat begära permission för att göra
ett besök på Sjövik, men han blygdes för de utmärkelser han
vunnit, då han ännu ingenting gjort att förtjena dem, och
så nöjde han sig med att skrifva till gamle Frisk ett långt
bref, som endast innehöll entusiastiska loford öfver konungen
och tillika blef ett intyg på hans framsteg i skrifkonsten,
det enda han verkligen var stolt öfver.

Konungen reste från den ena staden till den andra och
anordnade truppernas afsändande. De sista dagarne i Sep¬
tember kom han tillbaka till Carlskrona. Der lågo nio linie-
skepp och två fregatter fullt rustade och väntade på honom.

Inskeppningen började genast, och den 1 Oktober afseg-
lade han med den lilla flottan.

Nils tyckte sig läsa mod och tillförs!gt i allas blickar
och icke minst i konungens; en gång sade Carl helt högt
till generalmajor Horn: »Man säger att ryska hären uppgår
till åttiotusen man, men om de ock vore en gång till så många,
skall jag dock gå löst på dem, ty jag vet att jag har Gud
med mig och en rättfärdig sak.»

Den 6 Oktober landade flottan vid Peniau. Konungen
ville undsätta Kiga eller Narva, hvilkendera staden som bäst
behöfde det. Det förundrade Nils att han redan före fram¬
komsten kunde känna till fiendens planer och hvilka städer
ryssarne belägrade; men Johan Gierta, till hvilken han med¬
delade sig, frågade om han icke gifvit akt på de båtar som
under resan lagt till vid flottan och som nästan alltid med¬
fört bref till konungen.

»Jag är ännu bra okunnig och tanklös», svarade vår
Nils helt förlägen vid upplysningen.
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I Pernau voro flera finska regementen förlagda. De
anfördes af general Otto Wellingk.

De ankommande svenskarne fingo veta att belägringen
af Riga redan var upphäfd ocb att trupperna gått i vinter-
qvarter, men att deremot Narva var i största fara.

Kort derefter aftågade de finske soldaterne till den mel¬
lan Reval och Karva belägna lilla staden Wesenberg, och de
svenske följde småningom efter.

Af Gierta fick Nils veta att icke allenast Ryssland, utan
också Polen förklarat krig mot Sverige, och att det var konung
August som med 6,000 sachsare belägrat Riga, då det der¬
emot var czar Petter och 80,000 ryssar som man skulle få
att strida mot vid Narva eller Wesenberg.

»Konungen säger att han icke fruktar dem, om de också
vore dubbelt så många!» inföll Nils.

»Det gör väl icke du heller?»
»Nej, det vet Gud att jag icke gör; men får jag lefva,

nog har jag mycket att lära, det märker jag.»
Under afvaktan på ytterligare förstärkningar från Sve¬

rige uppehöll sig konungen flera veckor i Reval. När dessa
ändtligen anlände, afgingo alla svenska trupper till Wesen-
berg. Deremellan och Narva var det sju dagsresor, och man
sade att vägarne voro nästan bottenlösa. Några ryske spe-
jare, som blefvo tillfångatagne, berättade att ryska hären
var väl försedd med artilleri, och att den verkligen uppgick
till 80,000 man. ■

Lifliga öfverläggningar egde rum mellan kung Carl och
hans generaler. - De senare afrådde ifrån att under November
månad, i regn och oväder, utan förråd och utan tak öfver
hufvudet, gifva sig in i ett af fienden härjadt och utplundradt
land. Men kung Carl hvarken tvekade eller hyste fruktan;
han läste mod och stridslust i soldaternes ögon, och hans
fasta tro på lyckan eldade dem. Så beslöts framryckandet.
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Den 18 November skedde uppbrottet från Wesenberg.
Svenska hären var 8,430 man stark och medförde 37 kano¬
ner. Afbrända byar och obegrafna döda kroppar vittnade
öfverallt om ryssarnes grymma framfart.

Men för svenskarne funnos inga hinder, och svårigheterna
eggade dem endats till större ansträngningar. De vadade
genom kärr, de röjde sig väg genom moras, de sleto ondt af
hunger och köld, men de klagade icke, de gingo allenast
oförtröttadt på, att hämnas de fallne och sårade, de obegrafne
döde, sitt lands fiender. Ett folk som eldas af en sådan hän¬
förelse är oöfvervinneligt.

Någon egentlig ordning var under en sådan färd icke
möjlig att bibehålla: hvar och en fick hjelpa sig fram så godt
han kunde, och Nils var outtömlig att finna utvägar. Alltid
var han i spetsen för åtta eller tio andre, och ofta vände
han om för att rödja väg för en efterblifven skara. På flera
ställen stodo fälten djupt under vatten. Då gick han, ledande
hästen, medan någon sjuk eller upptröttad af fotfolket fick
intaga hans plats på densamma. Många gånger under färden
hörde man, vid ankomsten till något svårt vadställe, gamle,
uttröttade krigsmän säga till hvarandra: »Låtom oss vänta
så länge; kungens gosse kommer nog och hjelper oss öfver.»
Och han kom också alltid; snart tog han reda på hvar de
funnos som bäst behöfde honom, och han lät dem aldrig
vänta förgäfves.

Den 18 November närmade sig hären det trånga Pyhä-
joggis-passet. Ett tiotal af konungens drabanter hade blifvit
utskickade på rekognoscering två och två, för att icke bli
bemärkte. Gierta och Bruner återkommo med underrättelsen
om att passet var besatt af fienden.

Konungen befalde genast att rytteriet skulle rycka fram,
efterföljdt af artilleriet. Konungen red sjelf på högra flygeln.
Så snart fienden kom inom synhåll, öppnade rytteriet sina
led och fältkanonerna utspydde en mördande eld mot fien-

Sr. hist. berättelser. IV. g
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derne, som blefvo så häpne härvid, att de hals öfvér hufvud
och i sporrstreck begåfvo sig bort, utan att inlåta sig i nå¬
gon strid. Öfverraskningen och glädjen hos svenskarne var
icke ringa, och den stegrade icke litet deras förhoppningar på
den förestående stora striden.

Yägen var härefter jemförelsevis jemn, och följande dag
kom hären i god ordning till Lagena. Der lågo ännu ry¬
kande askhögar, halfbrända murar, förstördt husgeråd och
sönderstyckade menniskokroppar, som utan ord berättade om
mordbrand och mördande.

När man berättade konungen att Narva låg endast en
svensk mil längre bort, sade han:

»Här på detta fasans ställe vill jag emottaga underrät¬
telse om huruvida fästningen fallit i fiendens händer. Låt
skjuta dubbel svensk lösen till tecken att undsättning är nära,
om der inne finnas några som ännu vänta på den.»

Och blixt följde på blixt, knall på knall. Bergens eko
besvarade de mägtiga ropen, de fiögo på luftens vingar utöf-
ver landet, men konungen och hans lilla här stodo i andlös
tystnad.

Icke ett ljud förnams.
Konungen drog en djup suck.
Då ljöd ett skott ... det följdes af flere!
Man räknade och räknade.
»Dubbel svensk lösen!» ljöd det från 8,000 munnar, och

ett jubelskri upphäfdes.
»Vi komma, vi komma!» ropade konungen, och hans

ögon blixtrade. »Fort, mina tappre! låtom oss genast begifva
oss af!»

Natten var mörk, men man hade lyckligtvis säkra väg¬
visare. Innan aftåget lät konungen uppsända tvenne raketer,
som också genast besvarades från fästningen. Men vägen var
nästan bottenlös och färden gick långsamt, på det icke trup¬
perna skulle bli allt för mycket uttröttade.
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Först klockan 11 på förmiddagen befann sig svenska
hären i granskapet af Narva.

Konungen lät genast uppställa densamma på ungefär
tusen famnars afstånd från de fiendtliga förskansningarna.
Den var fördelad i 21 smärre bataljoner, och fotfolket upp-
stäldes mellan rytteri-afdelningarna. Högra flygeln anfördes
af general Wellingk, den venstra af generallöjtnant Rehnsköld.
Midten anfördes af konungen sjelf.

När slagordningen var bildad, lät konungen skjuta svensk
lösen, pukor och trumpeter rördes; han ville på detta sätt
mana fienden till strid på öppna fältet. Men då ingen rörelse
förmärktes, gafs befallning att angripa honom i hans förskans-
ningar.

Artilleriet uppstäldes i tvenne batterier, af hvilka det
ena besköt midten och det andra norra sidan. Rytteriet stäl-
des på flyglarne, och fotfolket lade ifrån sig kappor och renslar
samt hopknöt risknippor, att dermed fylla grafvarna, hvaref-
ter det å nyo ryckte fram. Då allt var ordnadt, gaf konun¬
gen fältropet:

»Med Guds hjelp!»
Klockan var tu då hären satte sig i rörelse, men i

samma stund började ett starkt snöglopp, som slog ryssarne
i ansigtet och hindrade dem att se svenskarnes anryckande.
Gardesbataljonerna stannade på trettio stegs afstånd, snöglop-
pet upphörde, och de gåfvo sina salvor, för hvilka ryssarne
föllo som gräs. Så skedde stormningen med värjan i handen.
Gardet och drabanterne vadade öfver grafven, palissaderna
och spanska ryttarne på vallens krön undanröjdes, och sol-
daterne hoppade ned i ryska lägret och anstälde ett förfär¬
ligt nederlag. 1 början försvarade fienden sig tappert, men
allt flere svenska trupper trängde in genom vallöppningen,
och nu undandrefvos de ryska regementena af det instörtande
svenska rytteriet. Villervallan blef förfärlig; det ryska ryt-
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teriet gaf sig på flykten, och många drunknade vid öfver-
gången af Narowafloden.

Men äfven den venstra flygeln hade brutit sig väg genom
vallen, och alla täflade att komma främst; det ena ryska
regementet jagades in på det andra, och ett förskräckligt mör¬
dande uppstod. Ryssarne hoppade öfver vallarne och försökte
rädda sig på öppna fältet, men här anföllos de af konungen
och hans män, som drefvo dem tillbaka.

När all utsigt till flykt var afskuren, försökte de att
sätta sig till motvärn. Befålhafvarne ville bilda en vagnborg
och förse den med kanoner; men då utbröt ryssarnes länge
närda hat till utländingarne som anförde dem, och hvilka
de tillskrefvo så väl kriget som dagens missöden. Många
tyskar mördades, och alla utländske officerare som voro i
rysk tjenst skyndade hals öfver hufvud till svenska lägret
för att ge sig till fånga. De qvarvarande ryssarne åter för¬
svarade sig ihärdigt bakom vagnborgen och ett framför den¬
samma liggande träsk.

Emellertid hade konungen med sina ryttare stannat utom
förskansningarna; när han fick höra skjutandet på denna punkt,
skyndade han, endast åtföljd af sin stallmästare Härd och
några få ryttare, deribland Nils Bruner, till stridsplatsen; men
den häftighet hvarmed han for fram, kom honom att förbise
träsket: häst och ryttare tumlade ned deri, så att vattnet gick
konungen ända upp till hakan. De närvarande skyndade att
hjelpa. honom, men värjan och ena stöfveln stodo icke att finna
igen. Konungen tog värjan af Bruner och stöfveln af Hård
samt red så genomvåt under hela natten, ehuru kylan var gan¬
ska stark.

Men när mörkret inbrutit, blef oredan än värre, och för
att göra slut derpå lät konungen klockan sju på aftonen
afblåsa striden. Det ryska lägret intogs nu af svenska trup¬
per, och ryssarnes begge flyglar voro fullständigt skilda från
hvarandra.
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De inom vagnborgen qvarvarande ryssarne begärde nu
att få underhandla om dagtingan, och med undantag af de
fyra förnämste generalerne, fick allt det öfriga befälet och
manskapet tillstånd att aftåga till Ryssland. Äfven den
venstra flygeln begärde derefter och erhöll samma förmån.
Hvarje soldat fick dock endast medtaga så mycket lifsmedel
han kunde bära, men deremot inga vapen eller fanor, och
dessutom skulle de förbinda sig att ej vidare röfva, plundra
eller bränna. Det högre befälet måste deremot qvarstanna i
fångenskap.

Den senare delen af den slagna ryska armén, bestående
af omkring 12,000 man, aftågade den 21 November på mor¬

gonen.

Omgifven af sina högre officerare satt konungen till häst
pä en höjd innanför den stora bastionen, medan de ryske sol-
daterne med blottade hufvuden och käppar i händerna trupp¬
vis tågade förbi honom.

Den segrande svenska hären förlades derefter i fiendens
öfvergifna läger, och hade bristen på lifsmedel förut varit
stor, fingo de uthungrade soldaterne nu så mycket rikare till¬
gång på alla förnödenheter.

Följande dag höll konungen, eskorterad af lifdrabanterne,
sitt intåg i Narva. Befolkningen emottog honom med jubel¬
rop, glädjen och hänförelsen sökte alla tillfållen att gifva sig
luft, och konungen betraktades nästan som ett öfvermenskligt
väsen. Kommendanten, öfverste Horn, som med så mycken
tapperhet försvarat fästningen, befordrades till generalmajor
och likaledes öfverste Magnus Stenbock, som utmärkt sig ge¬
nom sin tapperhet i striden; han hade erhållit ett temligen
svårt skottsår, men försäkrade konungen att det icke var af
den ringaste betydelse.

»Det vill jag väl hoppas», svarade denne, »ty icke ens för
en seger som denna vill jag förlora Måns Lurifax.»'
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»För en seger som denna bör ers majestät gerna offra
två generaler», invände han.

»Jag föredrar att vinna segern och behålla mina generaler.»
Inom hären var glädjen och stoltheten öfver den vunna

segern nästan oerhörd. Armén hade kämpat mot en mång¬
dubbelt starkare fiende, som var väl förskansad och som hade
ett både kraftigare och långt talrikare artilleri. Den hade
icke allenast gjort fienden en förlust af manskap fullt ut lika
stor som hela den anfallande hären, den hade ock tvungit
mer än dubbelt detta antal att nedlägga vapen och gifva sig
till fånga.

Man tryckte hvarandras händer, man omfamnade hvar-
andra, man ömsom gret, ömsom skrattade; tröttheten efter
den sju dagars långa, mödosamma marschen var glömd, stri¬
dens mödor kändes icke mer; det var ett glädjerus, för hvil-
ket man så länge som möjligt uppoffrade hvila och sömn.

Påföljande dag hade Nils vakten utanför konungens tält.
Denne hade samma dag med ett antal lifdrabanter gjort ett
ströftåg längs Narowa-floden; det syntes derför besynnerligt
att general Wellingk jemte en främmande person, som var
väl insvept i en kappa, inträdde dit. »Se till att ingen stör
oss!» sade generalen till Nils och stängde sorgfälligt tältdörren
efter sig.

Ett par minuter derefter kom grefve Magnus Stenbock
långsamt gående; han tycktes ärna sig förbi, men stannade
framför Nils och sade oförmärkt:

»Är du konungens vän?»
»Med lif och själ!»
»Han hotas af en fara!»
»Hvar? hvar?»

»Tyst! det gäller ditt lif!»
»Det aktar jag föga!»
»Gå till andra sidan af tältet och lyssna till samtalet.»
»Lyssna ?»
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»Det är förräderi!»
Grefven aflägsnade sig hastigt.
Nils stod häpen och öfverraskad, men det gälde konun¬

gen och han tvekade icke.
När han kom till den anvisade sidan, märkte han att

rösterna hördes lika tydligt som om han varit inne i tältet.
Det var den främmande som talade.

»Det är djerfheten som betingar framgången», sade han,
»och här inne skall man minst af allt vänta att träffa Carl
den tolftes afsvurne fiende.»

»Till saken!» sade generalen med oro i rösten.
»Saken är, att Sveriges adel måste eftersträfva att åter¬

vinna den magt och det inflytande som ståndet haft under
forne konungar.»

»Åntag att den gör det, så fordrar likväl klokheten att
foga sig efter förhållandena.»

»Nu måste det ske eller aldrig!»
»Efter en sådan seger?»
»Öfver ovana, odisciplinerade trupper! Äran deraf är långt

mindre än I inbillen eder. Detta skall bevisa sig då våren
kommer och våra tappre sachsare komma i fält. Men då
är också stunden att handla. Liflands adel trängtar efter
hämnd. Har icke också den mot all rätt och billighet blif-
vit beröfvad grund och gård?»

»Den har ingen utsigt att återfå dem.»
»Konung August har lofvat stadfästa alla dess forna pri¬

vilegier om den vill göra ett med Polen.»
»Och det medgifven I?»
»Jag smickrar alla hans önskningar, för att hafva honom

i min magt, men mina enskilda planer ha ett helt annat och
betydelsefullare mål i sigte.»

»Och det är?»
»Att göra Sverige, Polen och Lifland, må hända hela Fin-
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land till mägtiga adelsrepubliker, som i ett starkt förbund
kunde bjuda spetsen åt hvarje fiende.»

»En djerf tanke!»
»Som kan verkliggöras.»
»På livad sätt?»

»August är en svag och fåfäng menniska. Han inbillar
sig vara kallad till något stort, men liar ingen af de egen¬
skaper som förutsätta hvarken en duglig konung eller kri¬
gare. Han bryter ingångna förbindelser lika lätt som han
ingår dem, och det förbund han nu ingått med ryske czaren
om att skaffa denne fast fot vid Östersjön, hindrar honom
icke att ingå ett annat i motsatt syftning, om han dervid
skulle hafva utsigt till större fördelar.»

»Hvad bjuder czaren i vederlag?»
»Hvad August helst vill hafva: enväldet i Polen.»
»Och det skall vinnas genom ett anfall på Sverige?»
»Republiken förlorar derigenom sitt säkraste stöd.»
»Och eder plan vid allt detta?»
»Att begagna begge såsom verktyg!»
»Carl den tolfte har lycka.»
Den kan stäckas!»
»På hvad sätt?»

»Mänga utvägar finnas. Första frågan är: viljen I på
fullt allvar?»

»Det gäller våra hufvuden!»
»Bättre att ett enda faller.»

»Många äro om att försvara det.»
»Enighet ger styrka!»
»Bland oss finnes ingen enighet.»
»Men likväl ganska många som önska en återgång till

det gamla. Så väl från Sverige som Lifland har jag erhållit
uppmaningar till handling jemte löfte om kraftigt understöd.»

»Verkligen, också från Sverige?»
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»Jag väntar en lista med underskrifter, som skulle till¬
sändas mig genom en pålitlig person och öfverlemnas till en
förnäm dam.»

»Som var okunnig om innehållet?»
»Det är sant, men hur vet ni . . .?»
»Den kommer er nu på annat sätt till handa.»
En paus inträdde; derefter utropade den främmande:
»Hvad, jag erhåller den genom er?»
»Öppna den icke i min närvaro; jag vill vara okunnig

om underskrifterna, men ett bevis på mitt deltagande tror
jag mig hafva gifvit genom öfverlemnandet af det dyrbara
dokumentet i edra händer.»

»Det har ni, och ehuruväl jag är öfvertygad om att de
svenske herrarne icke skulle tveka att förneka sin egen namn¬

teckning i händelse någon fara hotade dem, är det likväl af
vigt för mig att veta på hvilka jag kan räkna i händelse
af framgång.»

»Behåll då mig i minnet!»
»Det skall jag! Veten I någon pålitlig person, genom

hvilken man kan sända svaret?»

»Den ifrågavarande damen.»
»Men är icke hon konungskt sinnad?»
»Jag tror det.»
»Är det då icke farligt att lemna det i hennes händer?

Hon kunde möjligtvis ...»
»Förråda alltsammans?»

»Ja, jag menar det.»
»Men om de sammansvurne neka, träffar ansvaret henne.»
»Det är sant!»

»Hon är dessutom icke lika väl liden af alla.»

»Jag trodde hennes rikedom . . .»

»Den har verkligen försonat dem med henne.»
»Det säges att en förbindelse skall vara i fråga . . .»
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»Modern har haft den svagheten att låta uppfostra flic¬
kan i Sverige.»

»Af vänskap för sin gamle tillbedjare?»
»En högst egen händelse: gamle, gifte karlen intages af

ursinnig kärlek till en ung flicka.»
»Och hon delar denna passion och gifter sig med en

lifländsk ädling för att komma från fäderneslandet.»
»Må hända också för hans rikedomars skull.»
»Men olikheten af deras politiska tro?»
»Har troligtvis bibringats henne af mannen.»
»Men hon håller fast vid den efter hans död.»

»Ehuru grefven, sedan hon blifvit enka, flere gånger
skrifvit till henne.»

»Hon återvänder icke heller till Sverige.»
»Hurudan är den blifvande svärsonen?»

»En obetydlig person, men farbroderns gunstling.»
A nyo inträdde en paus. Den främmande återtog:
»Här finnes en person som grefven fruktar.»
»Hvem är det?»

En ringa man, som han ville sända med bud till Lifland,
men som af någon anledning föredrog att bli soldat. Emel¬
lertid hade han visat honom grefvinnans porträtt och sagt
att hans uppdrag var af allra största vigt och borde fram¬
för allt hållas hemligt.»

»Fick han veta hvari det bestod?»
»Endast att han skulle medföra, insydt i sin rock, ett

papper som han icke under några förhållanden hvarken sjelf
fick taga kännedom om eller låta någon annan se. Det sklillo
vid framkomsten öfverlemnas till grefvinnan Ravetsky.»

»Har han förrådt hemligheten?»
»Nej, han erhöll aldrig papperet; det är samma doku¬

ment som jag nu erhållit genom eder.»
»Nå, det fägnar mig.»
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»Men porträttet som grefven visat honom och vid hvars
åsyn han, besynnerligt nog, lär ha visat mycken rörelse, det
halfva förtroende han erhöll, och isynnerhet den utmärkta nåd
hvari han står hos konungen, ha väckt grefvens fruktan att
han, genom att skickligt begagna sig af livad han visste, yt¬
terligare stegrat det misstroende konungen hyser till grefve
Nils isynnerhet och Bjelke-namnet i allmänhet.»

»Kan man icke göra sig af med karlen?»
»Det har försökts tvenne gånger: först genom grefve

Erik; då blef följden att konungen gjorde honom till sin
drabant. Andra gången på Kroneborg; då trodde man sig
hafva honom säkert i fällan, men på något obegripligt sätt
undkom han.»

»Hur kallas han?»

»Nils Bruner!»

»Densamme som nämnes 'kungens gosse'?»
»Det vet jag icke.»
»Jag skall taga saken om hand.»
»De begge herrarne stego upp, och Nils skyndade till¬

baka till sin post. Hjertat klappade hårdt, men till det
yttre lika lugn som förut vandrade han fram och tillbaka
framför tältet.

De begge lierrarne kommo strax derefter ut, och dra¬
banten gjorde skyldig honnör för generalen.

Denne vände sig om när han gått några steg.
»Hvad heter du?»
»Nils Bruner!»

Generalen ryckte till och vexlade en blick med sin föl¬
jeslagare.

»Du kommer till mig i morgon bittida.»
»Hur dags, herr general?»
»Klockan åtta!»

»Klockan åtta!» upprepade han och skyldrade gevär.
»Endera är han en slipad kanalje eller också . . .»
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Mera hörde icke Nils, men han tillade sjelf: »har han
ingenting hört.»

Hvad skulle han göra? Genast anförtro sig åt grefve
Magnus Stenbock? Men han var nästan säker på att han
skulle blifva bevakad, och det inträffade också, ty medan han
ännu gick qvar på sin post, kommo tvenne soldater, som

begge tillhörde generalens regemente, och föreslogo honom
att vara dem följaktig till Narowa-floden, der flere ryska far¬
tyg voro förlagda, lastade med kött och fläsk.

Nils svarade, att ännu återstod en timme af hans tjenst-
göring.

De sade sig vilja vänta på honom, och den ene sprang
genast för att begära permission.

Det var honom omöjligt att finna någon utväg att blifva
dem qvitt, och när han blef aflöst, följde han dem gatan ut-
före; de mötte konungen, som återkom. Soldaterne stannade
genast.

»Hvart skall Bruner taga vägen?»
»Ner till floden för att se på skeppen.»
»Utan permission ?»
»Det har jag fått.»
»Gå efter majoren!»
Nils skyndade att efterkomma befallningen och undrade

på att kamraterne derunder alldeles försvunnit. Men förvå¬
ningen ökades då han fick veta att någon permission aldrig
blifvit begärd. Han skyndade genast tillbaka till konungen.

Denne lyssnade med hopdragna ögonbryn till hans ur¬
säkter. »Det lär dig att icke lita på någon annan än dig
sjelf», sade han. »Gå genast efter general Stenbock!»

Ett kärare uppdrag kunde han icke få. Grefven var
olyckligtvis icke allena; general Wellingk var hos honom.
Med lugn min och hållning framförde Nils sitt budskap från
konungen.
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Han märkte derunder hur generalens ögon oafvändt voro
fästa på honom.

Just som han skulle gå ropade Stenbock honom tillbaka.
»Bär det här papperet till major Horn», sade han och

skref några ord i sin plånbok, hvarefter han slet ur pappe¬
ret och lemnade det sammanviket till Nils.

Denne skyndade genast bort dermed.
»Detta rör dig närmast», sade majoren sedan han läst

detsamma; »du skall möta grefven i afton klockan sju innan¬
för den raserade vagnborgen.»

»Klockan sju!» upprepade drabanten.
Men Nils var på utsatt ställe redan klockan sex; han

fruktade spejare och trodde sig se sådane i livar enda buske.
Grefven kom på utsatt tid: han var insvept i en stor

kappa.
»Följ mig», sade han; »här äro vi icke säkre!» De gingo

ett långt stycke in i skogen.
Ändtligen stannade grefven och vände sig till sin följe¬

slagare.
»Nå, hade jag icke rätt?» frågade han.
»Jo, herr grefve!»
»Berätta så mycket du mins.»
Och med märklig klarhet redogjorde Nils för hela sam¬

talet; endast livad som rörde honom sjelf förteg han, vare

sig af blyghet eller någon annan orsak.
Grefven stod länge tankfull. »Jag är öfvertygad om

att det var Patkul», sade han nästan för sig sjelf. »Du kunde
inte se hans ansigte?» sporde han omsider.

»Han hade kappan dragen deröfver.»
»General Wellingk misstänker dig.»
»Han har befalt mig till sig i morgon bittida.»
»Var på din vakt!»
»Jag skall bjuda till.»
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»Vi hafva inga bevis på deras brottslighet och kunna
derför ingenting företaga.»

»Endast vaka öfver konungen!»
»Och skydda hans vänner!»
»Den der grefvinnan», stammade Nils.
»Hon blir ett oskyldigt offer för sin blinda tilltro, men

jag ser intet medel att förhindra det.»
»Om man sade henne . . .»

»Det har skett många gånger, men fåfängt.»
»Hvar lins hon?.»

»Jag vet icke för närvarande.»
»Men man borde väl ändå göra allt hvad man fömådde.

Det vore grymt att låta henne lida för hvad andra brutit.»
»Om du sett henne i hennes ungdom, skulle jag förstått

ditt deltagande», sade grefven; »nu råder jag dig att framför
allt tänka på din egen välfärd.»

Det låg en viss stolthet i rösten, som lät Nils förstå
att han var allt för ringa att hysa ens så mycket som del¬
tagande för en så förnäm fru.

När Nils följande morgon inträdde i general Wellingks
tält, gick denne hastigt emot honom. »Du kommer tio mi¬
nuter för sent!» utropade han strängt.

Det hade icke varit tillständigt att svara, och Nils var
nog klok att icke göra det; men i samma ögonblick slog
fästningsklockan.

Generalen rodnade lätt. »Den går orätt», sade han och
svängde om på klacken.

»Du såg att en man följde mig till och ifrån konungens
tält i går på förmiddagen.»

»Ja, herr general!»
»Tror du dig om att känna igen honom?»
»Nej!»
»Jag vände mig likväl om för att du skulle få tillfälle

att betrakta honom.»
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»Han höll kappan för ansigtet.»
»Men ställningen, figuren?»
»Påminde om en bild som jag sett afmålad.»
»Af hvem?»
»Under taflan stod 'Patkul'!»

Generalen blef dödsblek, han vacklade! »Är du galen,
karl!» utropade han. »Vill du säga att jag plägar umgänge
med förrädare?»

»Jag vet icke om han är en förrädare, jag vet bara
att gestalten liknade Patkuls.»

Generalen hade svårt att dölja sin rörelse. Efter en
stund sade han:

»Du har tjenat hos grefve Nils Bjelke för knappt ett år
sedan.»

»Ja, herr general, såsom skoputsare.»
»Och är nu konungens drabant; du har gjort en hastig

lycka.»
»Det är sant, herr general!»
»Hvad medel har du brukat?»

»Jag förstår inte . . .?»
»Är det med sqvaller eller lögner som du stält dig in

hos honom?»

»Ingendera delen.»
»Vill du kan hända förneka att du länge sedan berättat

honom om mitt besök och din hyggliga misstanke om hvem
det var som följde mig?»

»Jag har icke sagt ett ord derom till konungen.»
»Till någon annan då?»
»En annan har sagt det till mig.»
»Och hvem var denne andre?»
»Det har jag ingen rätt att säga.»
»Jag betalar hvad helst du begär!»
»Herr general, det var endast en gissning, händelsevis



96

framkastad. På er ifriga förfrågan måste jag något svara
och högg då fast vid det som först föll mig in.»

»Hvem var mannen?»
»En soldat, liksom jag. Jag sporde inte om hans namn.»
»Derför att du visste det förut?»
»Nils teg stilla.»
»Bekänn, och jag blir icke njugg! Tig, och var viss på

att jag skall hämnas!»
»Jag har ingenting att bekänna.»
»Gå!»
Nils skyndade bort. »Den der blir värre än någon annan»,

tänkte han. »Säkert väntar mig å nyo någon lycka; jag un¬
drar hvari den skall komma att bestå.»

General Stenbock skrattade ät hans djerfva fyndighet;
den gjorde misstanken till visshet.

»Vaka troget öfver konungen», sade han. »Jag låtsar
icke känna dig, men när det behöfs, påkallar jag din hjelp.»

I general Wellingks ögon trodde sig Nils läsa ett hat
som endast väntade på tillfälle för att gifva sig luft. En¬
dera dagen brister det väl löst, tänkte han.

Uppehållet vid Narva hade fortfarit i flera veckor; det
sades att konungen var tvéksam huruvida han skulle gå in
i Ryssland och der taga vinterqvarter, för att påföljande vår
fortsätta kriget, eller ock gå till Lifland och derifrån in i
Polen.

Att konungen var ytterst förbittrad på konung August,
det hörde man honom ständigt upprepa, och som armén var
liksom ett eko af honom, blef det de flestes önskan att först
gå till Polen, och långt mera lockande var det också, då
kriget må hända kunde komma att förflyttas ända in i det
rika Sachsen. Ordningen skulle nog sedan komma till Ryss¬
land; hvarje soldat var politikus, och rikens väl och ve af-
handlades lika ifrigt bland manskapet vid dryckesborden som
i konungens krigsråd.
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Ändtligen kom order om uppbrott. Armén skulle af-
tåga till Lifland. Några dagar förut fick Nils befallning att
infinna sig bos general Stenbock.

Denne sade till honom: »Jag kommer icke att nu med¬
följa konungen och måste derför åt din klokhet anförtro ett
uppdrag af mycken vigt.»

»Jag skall utföra det efter bästa förstånd.»
»Det räknar jag på! Du påminner dig samtalet mellan

general Wellingk och den främmande?»
»Jag mins hvarje ord deraf.»
»En dam nämndes.»

»Grefvinnan Ravetsky!»
»Du kommer nu att träffa henne.»
»Jaså!» Nils hade svårt att dölja sin rörelse.
»Här är ett bref, som du skall lemna henne. Men af

dig sjelf måste du mana henne till den största försigtighet.
Hennes lif och säkerhet stå på spel.»

»Bör jag icke veta på livad sätt?»
»Om hon låter begagna sig såsom mellanhand för poli¬

tiska stämplingar.»
»Skall jag meddela henne det der samtalet?»
»Gör det. Jag vet knappast sjelf hvarför jag anförtror

denna sak åt dig, men det förefaller mig som 0111 du skulle
hafva bästa viljan att tjena henne.»

»Det har jag.»
»Af livad orsak?»
»Hon behöfver lijelp.»
»Det har du rätt uti, och hon förtjenar den.»
»Jag skall göra allt livad jag förmår.»
»Men hemligt!»
»General Wellingk får ingenting veta?»
»Hvarken han eller någon annan.»

»Jag har hört att konungen tar qvarter i en gammal
Sv. hist. berättelser. IV. j
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borg, som ligger sex mil från Dorpt. Grefvinnan bor för¬
modligen inne i staden.»

»Det tror jag inte. Du bör icke fråga efter henne; det
spörj es nog snart ändå.»

»Har herr grefven några muntliga bud?»
»Endast helsningar.»
»Jag skall föra fram dem.»
»Hon är nu säkert mycket förändrad. En skönare qvinna

har jag aldrig sett!»
»Och har väl heller aldrig funnits!»
»Hvad säger du?»
»Grefve Nils Bjelke visade mig hennes porträtt.»
»Af hvad anledning?»
»Han ville att jag skulle gå till Lifland med det der

dokomentet med underskrifterna.»
»Det har du inte förr berättat mig.»
»Nej, det har jag inte.»
»Detta är då orsaken till oviljan emot dig?»
»Jag tror det.»
»Du har aldrig sett grefvinnan?»
»Nej, aldrig!»
»Men tycks ändå gerna vilja tjena henne?»
»Ja, gerna!»
»Af hvad orsak?»
Nils rodnade starkt. »Orsaken?» sade han.

»Ja, det fins en särskild orsak dertill.»
Ynglingen vände sig bort.
»Jag förstår mycket väl att en skönhet sådan som hen¬

nes kan inverka på livem som helst; men först och främst
har du endast sett hennes porträtt, och sedan vet du hvilket
svalg som skiljer dig från henne.»

»Måste jag nödvändigt säga orsaken-?»
»Du skall göra det för din egen säkerhet.»
»Ingen menniska på jorden vet den.»
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»Så låt mig blifva den förste.»
»Grefven skall vredgas på mig.»
»Det gör jag inte.»
»Inte heller förråda min hemlighet?»
»Det lofvar jag!»
Sakta lossade Nils kedjan och medaljongen från sin hals

och lemnade dem till grefven.
Denne öppnade den förvånad och sporde strängt: »Har

du-hittat den?»

»Nej, jag har fått den.»
»Af hvem?»

»Af henne!»
»Hur har det gått till?»
Han berättade om äfventyret på Carlberg.
»Jag var sjelf med dervid», sade grefven. »Man frågade

öfverallt efter gossen, som hon sade hade räddat henne.»
»Den belöning jag erhållit var stor nog.»
Hon liknar förundransvärdt sin mor», sade grefven, be¬

traktande porträttet.
»Derför blef jag så öfverraskad när grefve Bjelke visade

mig hennes bild.»
»Du har-icke sedan återsett henne?»

Samma rodnad, samma förlägenhet.
»Inga halfva förtroenden; när såg du henne andra

gången?
»På Kroneborg; det var hon som räddade mitt lif.»
»Detta är en hel roman», ropade grefven skrattande;

»skada att den icke kan sluta som en sådan.»

»Jag begär endast att få tjena henne.»
»Helt säkert far du nu tillfälle dertill.»
»Kan och bör jag behålla medaljongen?»
»Det skall du öppet och ärligt fråga hennes mor om.»
»Jag ville ge henne den tillbaka på Kroneborg.»
»Men hon lät dig behålla den?»
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»Ja, det gjorde hon.»
»Må hända skall modern också göra det; emellertid vet

jag nu att deras sak är i goda händer, och när vi träffas
härnäst, skall det bli mig ett nöje att höra hur allt aflupit.
Till dess vare det en hemlighet för alla.»

Dagen derpå uppbröt en del af trossen. En afdelning
lifdrabanter skulle medfölja såsom betäckning, och Nils var
med bland desse. Man var nu i medlet af December, och
väder och väglag voro derefter. De tunga vagnarne kunde
icke gå mer än fot för fot, och man måste i alla fall låta
hästarne livila emellanåt, då icke ett tillräckligt antal dra-
gare fans att göra ombyte med.

Ungefär en timme efter affärden kom ett ilbud från
staden, med befallning att trossen skulle dela sig på tvenne
vägar.

Som de förstgående vagnarne refvo upp vägen för de
efterföljande, var delningen i alla afseenden lämplig, synner-
ligast som vägvisarne förklarade vägarne vara lika långa och
af ungefär samma beskaffenhet. Men om truppen delades,
blef betäckningen deremot temligen fåtalig, ocli det var san¬
nolikt att man skulle stöta på fiender under vägen. Emel¬
lertid måste ordern lydas, och förste och andre löjtnanten
togo hvardera tjugufem man under sitt befäl. Färden borde
härefter kunna framskrida betydligt hastigare.

Vid den afdelning med hvilken Nils följde funnos tvenne
trosskuskar som ådrogo sig hans misstankar. Händelsevis
hade han hört dem tala med hvarandra, och deras målföre
återkallade genast i hans minne de begge skurkarne på Kro¬
neborg. Att han var föremål för deras samtal märkte han
flere gånger, men aktade sig noga att låtsa derom.

Ungefär en mil från Narva märkte man i snön talrika
spår af så väl hästhofvar som menniskofötter; det var tydligt
att någon liten truppstyrka gått vägen fram, och man kunde
derför bereda sig på ett anfall.
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Det dröjde heller icke länge förr än man såg personer

skymta och försvinna mellan träden, och ett och annat ge-
värsskott aflossades, likväl utan påföljd. Löjtnanten befalde
genast ryttarne att sitta af; de voro till fots mindre utsatte
för de lömska skotten. Strax derefter närmade han sig Nils
och sade:

»Din häst är en af de snabbaste, och jag måste sända
bud till staden efter förstärkning . . .»

»Vill löjtnanten att jag .. .?»
»Nej, jag har icke råd att undvara en enda soldat, men

här har jag en pojke som är god ryttare; han kan utföra
mitt uppdrag.»

Nils lemnade genast hästen. »Han får också taga min
kappa», sade han; »den är mig endast till hinders.»

Sålunda utrustad, begaf sig gossen af i starkaste traf;
men han hade icke hunnit långt bort förr än ett skott af¬
lossades och den unge ryttaren tumlade af hästen och släpade
med ett stycke.

Nils trodde sig märka att skottet kom från en af tross¬
vagnarne, men det tycktes på samma gång hafva varit en

signal, ty en hel hop beväpnadt folk rusade fram ur skogen,
skrikande och ropande.

Löjtnanten befalde genast sitt folk att krypa ner bakom
trossvagnarne för att skydda sig mot fiendens skott och likväl,
när denne närmade sig, kunna säkert träffa angriparne. Det
lyckades efter förväntan. Salvan gick öfver svenskarnes huf-
vuden, hvaremot intet enda af desses skott förfelade sin man;
men nya fiender framstörtade öfver de fallne, och nu började
handgemänget. Svenskarne försvarade sig med utomordentlig
tapperhet; de hade att strida mot en odisciplinerad, men vild¬
sint fiende, som var mångdubbelt starkare. Redan vid första
utfallet stupade löjtnanten.

Den förvirring som härigenom uppkom var nära att leda
till allmän upplösning. Då ropade Nils:



102

»Gossar, vi skola hämnas honom!»
»Kungens gosse skall anföra oss!» ropade den lilla skaran,

och Nils ordnade dem, för- att möta anfallet, rygg emot rygg.
Drabanterne gjorde under af tapperhet, rundt omkring dem
lågo högar al lik, och det såg ut som om de velat göra sig
en borg af sårade; ännu hade ingen mer än löjtnanten fallit,
ehuru nästan alla voro mer eller mindre sårade. Men nya
fiender kommo, och deras antal ökades i stället att minskas;
det såg ut som om livarje träd, hvarje buske aflade en ny,

ty ur skogen kommo de alla.
»Låtom oss strida till sista man!» ropade Nils.
»Till sista man!» svarade kamraterne.

»För konungen!» tillade han.
»Lefve kung Carl!» upprepades i korus.
Och likasom detta namn varit nog att elda dem till nya

ansträngningar, flögo värjorna med förnyad kraft, och hvarje
hugg kostade ett menniskolif.

Striden hade fortgått nästan en timme; ännu stod den
lilla skaran upprätt, men med svigtande krafter och många
bland dem illa sårade; fiendens antal var betydligt större än
vid stridens början, och utsigterna voro förtviflade.

Men just detta eldade Nils till oerhörda ansträngningar;
den lilla skaran hade anförtrott sig åt honom, och han måste
uppbjuda all sin förmåga till dess räddning; men livad me¬
del skulle han använda härtill?

I detta ögonblick fick han se en ensam ryttare närma
sig i sporrstreck från Narva-sidan.

»Konungen kommer!» utropade han. »Hållen eder nu
tappert, gossar!»

Utropet hade åsyftad verkan; det lifvade modet hos hans
egne och injagade en panisk förskräckelse bland fienden. Carl
XII:s namn hade efter slaget vid Narva flugit omkring som
en löpeld; man fruktade lika mycket som man beundrade ho-
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nom. Med hjelteryktet enade sig berättelserna om hans
enkla, anspråkslösa väsen, hans kärlek till soldaten, hans om¬
tanke för honom, och vän som fiende erkände Sveriges konung
för tidens störste man. Men att hans blotta namn injagade
fruktan, det bevisade sig nu, ty i vildaste flykt rusade fien¬
den tillbaka in i skogarne.

Svenskarne stodo slagne af häpnad; de togo icke ett steg
för att förfölja dem, men de trodde heller icke sina ögon när
de sågo dem jaga öfver stockar och stenar i vildaste fart.

Derför gåfvo de heller icke akt på att ryttaren när¬
made sig allt mer, och först när en välbekant stämma utro¬
pade: »Der, mina gossar, hafven I gjort ett styft arbete!»
kände de igen konungen. Ett gällt »hurra» ljöd emot honom.

»Hafva de låtit hugga ner sig till sista man?» sporde
€arl med ett uttryck af förvåning.

»Konungens namn dref dem på flykten.»
»Hvar är löjtnanten?»
»Stupad!»
»Hans närmaste man?»

»Beordrad att gå andra vägen.»
»Hur många voren I?»
»Tjugufem drabanter.»
»Hvilka hafva fallit?»

»Ingen!»
»Hvem har varit anförare?»
»Nils Bruner!»

I detta ögonblick anlände flere officerare och drabanter,
som åtföljt konungen; men han var som vanligt före dem
alla. Ljudet af gevärssalvan hade hunnit ända till förpo¬
sterna, och man hade förstått att en strid pågick.

»Stig fram, löjtnant Bruner!» befalde konungen.
Men Nils stod orörlig; han trodde sig icke höra rätt,

derför stirrade han endast på konungen.
»Nå, min gosse, hör du inte?»
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Den benämningen var honom deremot väl bekant, och
han skyndade att efterkomma befallningen, men fullstänkt
med blod, var han i denna stund icke lätt att känna igen.

»Löjtnanten går genast och låter förbinda sig», sade
konungen med någon hastighet.

»Löjtnanten har stupat!» upprepade Nils.
»Och du, min gosse, har intagit hans plats!»
Nu först begrep han och skyndade fram för att kyssa

konungens hand.
»Löjtnanten går genast och låter förbinda sig!»
Befallningen ljöd sträng och fordrade punktlig lydnad.

Nils skyndade att efterkomma den.
En kurir afsändes genast till Narva för att hemta tvenne

sqvadroner dragoner. Sjukvagnar ordnades för de sårade dra-
banterne. Konungen gick omkring och talade vid dem alle¬
sammans; de fingo berätta om hur allt tillgått, och alla voro
enige deri, att utan »löjtnant Bruner» hade utgången icke
blifvit sådan.

Af trosskuskarne hade fyra stupat, men två helt och
hållet försvunnit; tre hittade man som hade gömt sig under,
vagnarne; när de blefvo framdragne, visade de den häftigaste
förskräckelse och sade sig vilja bekänna allt, allenast de finge
behålla lifvet. Löjtnant Bruner, som härunder kommit till,
begärde att få förhöra dem, och då det beviljades honom,
sade han med uttryck af full visshet:

»Det var från en trossvagn det signalskottet kom, hvil-
ket dödade budbäraren som löjtnanten afsände.»

Den tillfrågade bleknade. »Det är sant!» sade han.
»Man ville hindra honom att bringa hjelp från Narva?»
»Det var ert lif man ville taga.»
»På hvems befallning?»
»Jag vet inte.»
»Hvem köpte eder?»
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»Kamraterne köpte vår tystnad. Fyra stupade i stri¬
den, och det var af fruktan vi gömde oss.»

»Och de begge brottslingarne?»
»Hafva rymt!»
»I kunnen följa dem efter», sade konungen strängt.

»Du har fiender, Bruner», tillade han sedan.
»Der är en större heder än jag gjort mig förtjent af»,

svarade denne frimodigt.
»Förmår du sitta till häst?»

»Ja ers, majestät», men ...»
»Hvad är på färde?»
»Jag vet icke livar min häst finnes?»
»Leta reda på honom!»
Nils lät icke säga sig det tvenne gånger, och utan långt

letande återfann han det trogna djuret, som gladt gnäggade
vid hans åsyn.

»Du och min lycka äro bröder», sade han och klappade
honom vänligt på länden.

Hastigare än man hade väntat anlände dragonerne och
sjukvagnarne. Den ena sqvadronen fick genast befallning att
förstärka betäckningen för den trosstransport som afgått andra
vägen. En skriftlig order medföljde till löjtnanten. Den
andra sqvadronen skulle medfölja denna jemte sjukvagnarne;
man kunde nästan taga för gifvet att fienden icke efter en
sådan förlust skulle våga något nytt anfall, men man borde
i alla fall vara beredd.

Konungen dröjde qvar ända tills transporten hade af¬
gått. Sex sjukvagnar medföljde för de drabanter som voro
så illa sårade att de hvarken förmådde rida eller åka i upp¬
rätt ställning. De åtta återstående voro i temligen godt skick.
Konungen tycktes vara oviss om huruvida han skulle låta
dem återvända eller följa med transporten. %

Bland konungens stab befann sig grefve Erik Bjelke
jemte flere andre unge män af landets förnämsta familjer,
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men hvilkas rang inom armén icke i denna stund var högre
än Nils'. Han läste harm och förtrytelse i deras blickar.
Skoputsaren deras jemlike! det var ju något oerhördt.

Gerna ville han befria både dem och sig från en obe¬
haglig sammanvaro. Han närmade sig derför konungen och
frågade: »Befaller ers majestät att min afdelning förenar sig
med den andra?»

»Den följer- förste löjtnanten.»
»Således andra vägen?»
»Hvilkendera stupade?»
»Förste löjtnanten, men nu . ..»
»Nu har du intagit hans plats!»
»Ers Majestät, befria mig från denna nåd; den skall en¬

dast skaffa mig flere fiender.»
»Du reder dem bra ifrån dig», svarade Carl med en blick

på de fallne.
»Men det är vanligt att det går efter tur och befor-

dringsrätt, och jag fruktar .. .

»Du är förste löjtnant; det är min vilja!»
»Befaller ers majestät att jag återvänder till Narva eller

fortsätter vägen?»
»Du fortsätter vägen. Och nu till Narva, mine herrar!»

sade konungen och satte af i galopp.
Staben följde honom, men ingen enda bevärdigade förste

löjtnanten med en blick eller en helsning.
Denne satt stilla en stund och såg efter dem. »De, för¬

akta mig allesammans derför att jag är en ringa smedson»,
sade han vid sig sjelf. »Men min börd ligger i mina armar
och min fasta vilja att tjena fosterlandet, och den kan vara
lika god som deras.»

Med en befallning om uppbrott till soldaterne fortsatte
han sin väg efter transporten i sakta mak.

Härunder pratades lifligt, och den föregående striden af-
handlades i alla dess detaljer.
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Nils fick tillfälle öfvertyga sig om att bland hans forne
kamrater fans icke en enda som ej upprigtigt gladde sig åt
den utmärkelse han erhållit. De gåfvo hans mod och beslut¬
samhet så obetingadt fortjensten af den vunna framgången,
att de menade sig allesammans ha varit förlorade om icke han
eldat dem till strid.

Och fiendens brådstörtade flykt när konungens namn
nämndes, samt deras egen häpnad och öfverraskning dervid
gåfvo anledning till skämt och infall, och den unga skaran
glömde sina sår och sin trötthet för att i minnet återkalla
och samtala om den vunna segern.

I anseende till den mörka årstiden kunde dagmarscherna
icke blifva långa. Närmare tio dagar åtgingo innan man
hunnit fram till de bestämda vinterqvarteren.

Den andra transporten hade anländt redan föregående
dag och var redan inlogerad.

Nils hade oroat sig öfver det första mötet med sin un¬

derlöjtnant, som för några dagar sedan var hans förman och
mot hvilken, efter hans förmenande, en orättvisa blifvit be¬
gången. Det låg honom derför mycket 0111 hjertat att veta
huru denne sknlle upptaga deras ömsesidiga ställning till
hvarandra.

Löjtnant Avon helsade sin förman på öfligt sätt; han af-,
gaf rapport och begärde order liksom 0111 ingenting nytt hade
passerat. Nils var 110g klok att svara undvikande. Majoren
följde med konungen, och han ville ingenting företaga utan
honom. Men när den saken var afhandlad, bad han Åvon
följa med in i det rum som var upplåtet åt honom.

»Viljen I räcka mig eder hand?» löjtnant Ävon, frågade
han med mycken värma.

Denne gjorde det genast.
»Är ni ond på-111ig?»
»En underlydande på sin förman?»
»Som blifvit det mot sin vilja och önskan.»
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»Endast på grund af sin förtjenst.»
»Är det verkligen eder mening?»
»Min fulla öfvertygelse.»
»Viljen I taga mig i famn?»
De begge unge männen omfamnade hvarandra. Förbun-

det var slutet.
»Men det var en orättvisa mot dig!» utropade Nils.
»Nej, visst icke, ty ingenting hindrar att jag gör mig

förtjent af kaptensgraden förr än du.»
»Det är sant! det är sant! Var viss på att jag skall

glädja mig deråt lika mycket som du.»
»Det tror jag. Af min afund har du ingenting att

frukta, men det finnes andra.»
»Jag vet det.»
»Konungens ynnest och den hastiga lycka du gjort äro

fördelar som man måste dyrt betala.»
»Det är något annat jag fruktar långt mer.»
»Hvad då?»

»Min egen okunnighet; att från soldat bli förste löjt¬
nant är ett hopp som kan bryta nacken af den hvilken eger
så ringa erfarenhet som jag.»

»Du kan lära.»

»Af hvem?»

»Af din underlöjtnant.»
»Vill du det verkligen?»
»Af allt mitt hjerta!»
»Hederlige Avon! Gud skall löna dig derför, och det kan

väl också hända att jag förmår göra något för dig en gång;
ty du skall veta att jag förunderligt har lyckan med mig,
och det är alldeles gifvet, att hvarje motgång som träffar
mig knuffar mig allt högre upp.»

»Vill du draga mig med dig?»
»Af hjertat gerna!»
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»Dessförinnan måste jag dock göra mig förtjent deraf.
När börjas lektionerna?»

»Nu genast, om du vill!»
»Förste löjtnanten befaller!»
»Nåväl, så säg mig mina åligganden, och jag lofvar att

du skall få heder af mig.»
Och så började undervisningen. Innan konungen kom

fortsattes den nästan dagarne igenom.
»Jag fordrar», sade Avon, »att du icke för någon yppar

hemligheten.»
»Hvilken hemlighet?»
»Om vårt samarbete.»

»Får jag icke tala om ...?»
»Nej, det vore att förstöra hela mitt nöje.»
»Hvari består det?»

»Att berätta om din*förmåga att genom sjelfstudier sätta
dig in i dina nya förhållanden.»

»Det är att skryta med lånta fjädrar, och jag vill icke
blygas hvarken för dig eller någon annan.»

»Behöfs heller icke! Först och främst skall jag aldrig
berömma dig så du hör det, sedan skall jag gå sanningen så
nära som möjligt. Men du kan väl begripa att det är en
glädje för mig, hvilken likasom du är född af ringa föräldrar,
att skryta inför desse stolte, öfvermodiga ädlingar med att
vår Herre skrifver adelsbref som äro tusen gånger mera värda
än de som äro menniskoverk.»

»Och jag är den som drar vinsten deraf! Ja, är det
inte som jag säger: Nils Bruner är lyckans skötebarn! Gör
som du vill, Åvon. Skryt med mig; jag skall försöka att
göra ditt skryt till sanning.»

En vecka derefter anlände konungen och tog in i Lais,
en gammal riddareborg med tinnar och torn.

Bundt omkring i byarne blefvo trupperna förlagda;
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konungen ville icke hafva dem i städerna, af fruktan att
sådant skulle menligt inverka på krigstukten.

Flere af fältherrarne sändes med större och mindre trupp-
afdelningar till olika delar af landet, men som de icke stå i
någon gemenskap med denna berättelse, vilja vi endast nämna
Magnus Stenbock, som med ett tusen man gick öfver den till¬
frusna Peipus-sjön för att intaga staden Augdow.

Hvad löjtnant Avon hade förutsagt, inträffade ganska
rigtigt. Adelslöjtnanterne ville icke veta af »skoputsaren»
och upptogo honom icke i sina saipqväm; men han förstod
att väl iakttaga sin värdighet, gjorde sig nästan en ära af
sin ringhet och eftersträfvade att låta dådrika handlingar
bli gradmätaren på hans personliga värde. Den unge konun¬
gen utmärkte honom synbarligen, kallade honom ständigt till
sig och tycktes nästan finna ett nöje vid åsynen af den lugna
säkerhet hvarmed lian intog och uppehöll sin ställning.

Löjtnant Bruner skulle utan tvifvel fått många dueller
om icke fruktan för konungen återhållit hans vedersakare.
Dylika voro dessutom vid lifsstraff förbjudna, och man under¬
tryckte derför eller afvaktade en ytterligare anledning att gifva
luft åt den harm och den ovilja som plebejens uppträdande
framkallade hos de öfvermodige ädlingarne.

II.

Irene Trubetskoi hade nyss fylt femton år då hon från
Ingermanland sändes öfver till Sverige. Hennes fader, en
rysk furste, ansågs för omätligt rik; men rå och grym, som
han var, hade han gjort lifvet bittert för sin maka. Redan
från början af deras äktenskap vandes hon vid blind lydnad
för alla hans befallningar, och hennes unga dotter blef tidigt
underkastad samma hårda behandling.
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Deras enda förströelse var en rik boksamling, som på
något obekant sätt kommit till det gamla slottet. Fursten
liade en gång visat densamma för en af sina vänner, som var
litet mera upplyst än han sjelf; denne rådde honom att skaffa
sig en bibliotekarie, för att ordna den, och rekommenderade
härtill en »förläst» professor vid namn Bood, som han lärt
känna i Amsterdam.

Hvad kärleken till vetenskapen aldrig förmått, det ut¬
rättade fåfängan, och professorn blef efterskrifven. Det be¬
fanns vara icke allenast en kunnig och upplyst, utan ock en

behaglig och älskvärd medelålders man.
Fursten tillbringade nästan hela sin tid på jagt, och

hans unga maka skulle förgåtts af ledsnad om icke medfödd
smak för läsning dragit henne till biblioteket. Detta be¬
stod till stor del af handskrifter på holländska, tyska, fran¬
ska och engelska, och nu blef professorn hennes lärare i dessa
språk.

Furst Trubetskoi var icke rätt belåten härmed; han
fruktade att den son hon skulle föda honom kunde få smak
för sådant »latmansgöra» som att hänga näsan öfver boken;
men när professorn försäkrade, att hans faders mannamod långt
mera borde locka till efterföljd, samtyckte han att undervis¬
ningen fick fortsättas, läraren och lärjungen till stor glädje.

Men furstinnan födde icke en son, utan en dotter, och
hennes gemål råkade häröfver nästan i raseri. Större delen
af hans egendomar voro fideikomiss på manliga sidan och han
hade längtat att få arfsrätten dertill försäkrad inom sin fa¬
milj. Hans hustrus sjuklighet betog honom småningom allt
hopp om att erhålla en manlig arfvinge, och förbittrade allt
mera ett sinne som aldrig försökt hvad en motgång eller
ens en motsägelse ville säga.

Den unga Irene växte bokstafligen upp ibland böcker;
hennes moder flyttade hennes vagga in i biblioteket, för att
ständigt hafva henne i sin närhet; hennes första och nästan
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enda leksak var en liten, tunn bok med brunrödt omslag, som

professorn satte i hennes hand. Hon var icke mer än fyra
år när han började lära henne bokstäfverna och häpnade öf-
ver den lätthet hvarmed hon inhemtade dem.

Barnets ovanliga framsteg skänkte modern den första
glädje hon haft sedan sitt giftermål, men man vågade icke
ens tala derom med hennes far, som ansåg hennes tillvaro
nästan såsom ett hån af hans vilja och önskningar; derför
tilltalade han henne aldrig annat än med stränga ord och
befallningar. När han emottog besök fick hon aldrig visa
sig, och de missnöjda blickar han fäste på sin allt mera af-
tynande maka, de uttryck han stundom falde, voro endast
uttalanden af hans hemliga önskan att hon snart skulle dö
och han genom ett nytt giftermål ändtligen erhålla sin ön¬
skan uppfyld om en manlig arfvinge.

Den .unga Irene växte emellertid upp i biblioteket vid
sidan af sin mor, som tillbad henne, och professorn, som prop¬

pade hennes lilla hufvud fullt med vetande. Nästan samti¬
digt hade hon lärt fyra främmande språk, och vid tolf års
ålder läste hon många böcker om hvilkas tillvaro professorn
icke ännu hade en aning. Bibliotekets ordnande var vid
denna tid långt ifrån fullbordadt, ty den lärde mannen öpp¬
nade aldrig ett manuskript utan att grundligt läsa igenom
det. Minst lialfva dagen upptogs af undervisning, och sedan
samtalade man om det inhemtade.

Var fursten mot vanligheten hemma, brukade lian under
måltidstimmarne berätta om sina märkliga jagtäfventyr och
makalösa bragder, men som lians hustru och professorn en¬
dast voro tysta, om ock beundrande åhörare, så tröttnade han
snart vid deras sällskap och föredrog lifvet ute bland lik-
stämmige kamrater. Efter Irenes födelse, och ju mera hen¬
nes moders sjuklighet tilltog, vistades fursten utomhus, och
det var ingen hemlighet att han gjorde långa resor för att
utse sin blifvande hustru.



113

Tretton och ett halft år efter Irenes födelse förlorade
hon sin mor. Hennes sorg var nästan tröstlös, döden var för
henne något nytt och främmande, hon hade knappt någon
gång förut hört talas om den, och stod nu i dess närhet.

Fursten lät anordna en lysande begrafning; hans dotter
fick befallning att visa sig bland gästerne, och hon, som förut
hållits afskild frän alla främmande, skulle nu, försänkt i
sorg som hon var, föreställa värdinna i hans hus. Orsaken
härtill var de rykten som gingo öfverallt, att fursten miss¬
handlat så väl sin hustru som dotter, och hans fruktan att
de skulle utöfva någon skadlig inverkan på hans blifvande
giftermålsplaner.

När Irene, iklädd den öfliga sorgdrägten, visade sig i
gillesalen på sin faders borg, kunde de talrika gästerne knappt
återhålla uttrycken af beundran och öfverraskning. Ingen
hade förut gifvit akt på hennes utomordentliga skönhet, hen¬
nes fader minst af alla. Den ene beundrade den ovanliga
finheten af hennes hy, en annan de själfulla ögonen, medan
den tredje förtjustes af det bruna, glänsande håret, som i en
tjock fläta hängde nedåt ryggen.

Den presumtive arftagaren visade henne ett deltagande
som var för lifligt att icke innebära mera än vanlig höflig-
het, och fursten byggde derpå för framtiden förhoppning om
förbindelse med någon hög familj.

När begrafningen var förbi och gästerne rest, mindes
Irene blott en af dem, den unge Ivan Ravetsky.

De forna förhållandena inträdde å nyo; fursten reste bort
och sade sig icke ärna återkomma på flere månader; sin dot¬
ter anförtrodde han åt professorn; och för första gången tog
han ett vänligt afsked af henne, klappade hennes kind, kysste
hennes panna, lofvade henne en hel kista med granna kläder
vid sin hemkomst, och bad henne taga väl vård om sin helsa.

Det stackars barnet förvånade och gladde sig häröfver;
men sedan hennes moder var borta, hur tomt hade icke rum-

Sv. hist. berättelser. IV. 3
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met blifvit. Saknaden tycktes henne outhärdlig; hon såg
sin gamle väns tysta tårar, hon ville trösta både honom och
sig, och hennes lifliga fantasi framkallade tron på att den
älskade modern endast i synlig måtto var skild ifrån dem.
Xär hon meddelade sig härom med professorn, sade denne,
att sådan var ock hans öfvertygelse; men då detta hos honom
alstrade ett ödmjukt och undergifvet sinne, väckte det hos
henne en slags exalterad hänförelse.

Denna stegrades ytterligare genom de riddarsagor som
hon dagligen läste för att skingra sin sorg, och om hvilkas
tillvaro, som vi redan förut sagt, professorn var okunnig. Det
hände icke sällan att han fann något gammalt, urblekt ma¬

nuskript, med hvars läsning han var så träget upptagen, att
han icke egnade en tanke eller blick åt sin unga elev. Un¬
der tiden kunde hon sitta på golfvet eller i en fönstersmyg,
med en stor foliant framför sig, den hon snarare slukade
än läste. Den höga färgen på hennes kinder, blixten i hen¬
nes ögon vittnade om huru hon med hela sin själ följde med
innehållet. Då drömde hon att modern ej allenast var när¬
varande, utan att begge lefde med i den saga hon läste; de
voro olyckliga och förföljda; men irrande riddare kommo till
deras försvar och stredo och kämpade för dem. Stundom var
riddaren allenast en, och då var det alltid Irene som upp¬
offrade sig för att bereda sin moders lycka.

Så kunde begge sitta tysta hela förmiddagen och syntes
begge lika öfverraskade när kastellanen plötsligt inträdde för
att underrätta dem om att middagen väntade. Denna hade
pä senare tider serverats i ett litet rum närmast biblioteket,
och under densamma var det professorn som talade öfver det
ämne om hvilket han läst.

Frågade han Irene hvarmed hon sysselsatt sig, rodnade
hon vanligen och undvek att svara.

Så gingo flere månader; någon underrättelse om fursten
hade icke kommit; professorn studerade ett arbete af Livius
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och glömde dervid sin elev och hela verlden. Irene hade fun¬
nit en ny förskräcklig saga, som mer än någonsin skakade
och upprörde hennes fantasi; der förekommo spöken och ande¬
syner i kloster och kyrkor, och en af dessa berättelser in¬
verkade en dag så häftigt på den unga flickan, att hon ned¬
föll afdånad.

Lyckligtvis hade professorn nyss förut afslutat ett kapi¬
tel och begrundade innehållet af detsamma, då han tyckte sig
förnimma ett ovanligt buller. När han såg upp, låg Irene
utsträckt på golfvet.

Utom sig af förskräckelse skyndade han att lyfta upp
henne. Hon hade mot stolskanten stött ett hål i hufvudet
och blödde starkt. Med det ömmaste deltagande tog han
flickan på sina armar och bar henne till sitt rum, der han
med tjenarinnans hjelp förband hennes hufvud. Irene vak¬
nade härunder, hon undrade hvar hon befann sig och ville
genast återvända till biblioteket.

Med böner och goda ord förmåddes hon att ligga stilla,
och snart insomnade hon, förmodligen mattad af blodförlusten.

Professorn gick tillbaka till biblioteket, om det nu var
Livius som drog honom dit eller om han hoppades finna
förklaringen till Irenes illamående. När han kom in, var det
första som mötte hans blickar den uppslagna boken, som
låg på golfvet. Han skyndade att upptaga den och utan ny¬
fikenhet, men af vanligt bokintresse, ville han se efter hvad
det var. Han läste och läste . . . var väl detta en bok för
en halfvuxen flicka med Irenes lifliga inbillning och snabba
uppfattning?

Och hvarifrån hade den kommit?
Han påminde sig som i en dröm att han sett Irene

många gånger i ett hörn af rummet, der en hel hop alldeles
orörda böcker voro till finnandes. Flere gånger hade han
tänkt fråga henne hvad hon läste, han tyckte sig också hafva
gjort det, men kunde aldrig påminna sig hvad hon svarat.
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Nu skaffade han sig sjelf upplysning derom; men så litet
tillfredsställande tycktes den vara, att professorn genast bar
hela samlingen till en stor kista, der allesammans blefvo ned¬
lagda. När det var gjordt, stod han ett ögonblick villrådig
och hemtade derefter Livius, som han med en djup suck lade
ofvanpå de andra böckerna, hvarefter kistan omsorgsfullt lä¬
stes och nyckeln togs i säkert förvar, så att ingen annan än
professorn skulle finna den.

När Irene vaknade, satt hennes gamle vän vid sängen
och betraktade henne med ömt bekymmer.

Hon sade sig vara alldeles bra och ville stiga upp.
Det fick hon också, men deremot icke återvända till bi¬

blioteket; de följdes åt ut i skogen, det var en vacker juni¬
dag, och begge njöto af den ljufva doften från tall och gran,
af fogelsång och sommarvärme.

»Det är besynnerligt», sade Irene; »jag vet icke när
jag var här sist.»

»Jag har heller icke varit här på mänga år.»
»Vi kunna bära våra böcker hit.»
»Ni kan göra det, Irene; jag reser.»
»Reser»?» Hon trodde icke sina öron.

»Jag måste.»
»Och lemnar mig allena?» Det låg något tröstlöst i ord

och blick.

»Jag förtjenar icke att få stanna cjvar, ty jag har icke
uppfylt mina löften till eder moder.»

»Nu förstår jag er ej.»
»Jag har icke vakat öfver eder, som jag bort.»
»Stanna qvar hos mig, och jag skall göra allt livad ni

vill», bad hon smekande.
»Vi skola alla dagar gå ut i skogen, utan att läsa.»
»Kan ni det? sporde hon förvånad.»
»Vi skola samtala.»
Och från denna tid inträdde verkligen en ny lefnads-
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ordning. Irene frågade icke ens efter de förbudna böckerna,
men de spökade i hennes hjerna, och den fjortonåriga flickan
drömde om irrande riddare och instängda borgfröknar, om
stora, uppoffrande handlingar och manliga dåd, som den sköna
skulle belöna med gåfvan af sin hand.

Men hon aktade sig väl att tala om sina drömmar; pro¬
fessorn hade lagt allt eget arbete å sido, för att endast egna
sig åt hennes undervisning, och der emellan gingo de långa
vägar i skog och mark. Grannar funnos icke på många mils
afstånd; sällan eller aldrig förirrade sig en främling till denna
aflägsna del af verlden; det väckte derför icke så liten upp¬
ståndelse när en dag tvenne ryttare svängde in på gården.

Den förnämste af dem begärde ett hemligt samtal med
professorn, och mellan fyra ögon berättade han honom att
fursten stupat i en duell, och att Irene således var både fa¬
der- och moderlös,

Främlingen, som var jurist, hade blifvit satt till ett slags
förmyndare för den unga flickan. Han sade sig hafva skrif-
vit till hennes fränder på mödernet i Sverige och derå er¬
hållit svar. Grefve Nils Bjelke hade erbjudit henne ett hem
i sitt hus och lofvat gifva henne samma uppfostran som sina
egna döttrar. Äfven respenningar hade han sändt, så att
hon skulle komma så snart hon kunde.

När nyheten meddelades. Irene, blef hon mållös af häp¬
nad; saknaden efter fadern kunde icke vara stor, men före¬
ställningen om att skiljas från sin ende återstående vän grep
henne djupt, och högt gråtande kastade hon sig i hans armar.

Främlingen sade, att han hade särskilda helsningar från
Ivan Ravetsky, att det skulle vara honom kärt om professor
Bood ville stanna qvar på slottet och fortsätta sitt stora
arbete.

»Säg Ivan Ravetsky ifrån mig, att jag dagligen skall
bedja Gud för framgången af alla hans önskningar, ty han
har nppfylt den enda jag hade!» utropade den unga flickan.
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»Och du får icke neka att stanna qvar här tills jag kommer
tillbaka.»

»Hur snart blir det?»

»När du hunnit ordna biblioteket. Jag är viss på att
Ivan icke skall neka mig det, och då stannar jag endera qvar
här eller tar dig med mig härifrån, ty tillsammans måste
vi blifva.»

Men oaktadt dessa löften var skilsmessan ganska bitter.
Irene smälte i tårar; det tycktes henne som om hon för an¬
dra gången förlorat sin mor, och professorn hade all möda
att beherska sin egen sorg.

I början af september månad reste Irene öfver till Sve¬
rige. Hon som icke hade begrepp om sällskapslifvets nöjen
och förströelser, hon skulle nu kastas in midt i hvirfveln
deraf. Det var med spänd väntan hon afvaktade livad som
skulle möta henne; hon försökte icke ens att göra sig en
föreställning de rom.

Vid framkomsten till Stockholm blef hon med största

vänlighet emottagen af den grefliga familjen. Irenes ovanliga
skönhet öfverraskade dem alla, och grefve Bjelke sade skäm¬
tande till sina söner, att han hoppades de icke skulle bli
hvarandras rivaler för den vackra finskans skull. Litet trodde
han då att han sjelf inom kort skulle fattas af en vansinnig
passion till henne.

Om Irene förut varit ensam, fann hon sig nu omgifven
af en skara ungdom. Grefve Bjelke hade fem söner och
tre döttrar, hvaraf den äldsta var vid samma ålder som

Irene. De fem gossarne voro alla något äldre, och den äldste,
Knut, var nyss blifven löjtnant.

Grefvinnan Bjelke var en stolt och förnäm dam, som
höll sträng ordning i sitt hus.

Den 40-årige Nils Bjelke var mycket upptagen i statens
tjenst och vistades sällan hemma.
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Det oaktadt lefdes på stor fot, och sällan förgick någon
dag utan talrika besök.

Men alla som kommo och gingo bländades af Irenes
skönhei; hennes väsen var dessutom så olikt andra unga flic¬
kors, att hon intog äfven dermed. Hennes kunskaper voro
lika stora som hennes erfarenhet af lifvet var ringa, och hen¬
nes tankegång och yttranden skilde sig i betydlig mån från
alla andras. Likasom hon varit van att till professor Bood
yttra livad som föll henne in, så gjorde hon också nu, utan
afseende på till hvem det var. Grefvinnan Bjelke sade henne
att det ej passade sig att högt yttra alla sina tankar, men
Irene kunde aldrig lära sig förstå hvilka af dem hon borde
tiga med.

En dag då Magnus Stenbock mycket sysselsatt sig med
henne, och hon med förtjusning hängifvit sig åt det nöje lians
snillrika samtal skänkte henne, sade han vid afskedet:

»Jag har er att tacka för en af de lyckligaste stunderna
i mitt lif!»

»Ändå tviflar jag på», svarade hon, »att ni skall minnas
och önska den tillbaka så många gånger som jag.»

Sådana uttryck skulle stöta en qvinna, men på män ut-
öfvade de en motsatt verkan, isynnerhet när de kommo från
en så tjusande varelse. Men lika oförbehållsamt som hon
utmärkte dem hon tyckte om, lät hon förstå hvilka som icke
behagade henne, och följden deraf var, att om Irene hade
talrika beundrare, funnos också de som smädade henne när
hon vände dem ryggen.

Grefve Nils Bjelke vistades i Pommern under den på¬
följande vintern; alla bref han erhöll från sin hustru inne-
höllo beskrifningar på de utomordentliga framgångar Irene
rönte. »Magnus Stenbock har friat till henne», skref hon, »men
hon har gifvit honom korgen, likasom alla andra.* Vår stac¬
kars Knut förtäres af kärlek, men hon har rent ut sagt att
han är en tok, som friar till en fattig flicka när det fins så
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många rika att välja på. Jag ger henne rätt häri, och för
öfrigt tror jag nästan att det är någon äldre karl hon för¬
älskat sig uti, ty jag har märkt att hon föredrar deras säll¬
skap framför de unges; jag har gjort Knut uppmärksam derpå,
och påmint honom om hur hon hellre var i ditt sällskap
och lade i dagen all sin professorskunskap än hon lyssnade
till hans kärleksförklaringar; men det är, som vanligt, att
tala för döfva öron.»

Genom en olycklig kombination flög den tanken på grefve
Nils, att det möjligtvis kunde vara honom sjelf Irene älskade.
Han skrattade visserligen åt den, men den återvände med
eller mot hans vilja. Nästan aldrig erhöll han ett bref från
Stockholm, som icke innehöll åtminstone ett postscriptum om
den förtjusande unga flicka som för närvarande vistades i hans
hus. Der kommo också varningar att hans egna döttrar skulle
förbli obemärkta så länge hon fick vara tillsammans med dem.
Allt detta var likasom olja på den eld som nu flammade upp
allt starkare.

Nästan med afsigt fördröjde grefven hemresan; han ville
att familjen skulle vara utflyttad till landet före hans hem¬
komst, och han fruktade för de känslor han icke längre kunde
dölja för sig sjelf.

Irene hade varit nästan ett år i Stockholm. Hon hade
derunder betydligt utvecklat sig; det var nu en rosenknopp
i full utveckling, men den skönaste man kunde se. Likväl
hade hon bibehållit barnets omedvetna oskuld och en upp-

rigtighet som alltid gick för vida och derför så ofta miss¬
förstods.

Under den senare tiden hade grefvinnan Bjelke nästan
mot sin vilja låtit sig intagas af henne, och Irene stod högt
i hennes gunst vid tiden för grefvens hemkomst. Den unge
Knut Bjelke var heller icke hemma.

Man hade arrangerat en fest för att värdigt välkomna
familjefadern, och Irene, klädd såsom blomstergudinna, skulle
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fästa en krans på hans hufvud, medan alla hans barn, före¬
ställande skogsnymfer, skulle strö blommor för hans fötter.

När Irene visade sig i den fantastiska men förföriska
drägten, sade grefvinnan: »Du är så vacker, barn, att jag
nästan ångrar att ha lemnat det uppdraget åt dig!» Flickan
begärde förklaring på hennes ord, men den fick hon icke.

Allt gick efter önskan, mottagandet tycktes till och med
göra ett starkt intryck på grefven; han omfamnade och kysste
sin hustru och sina barn, men fäste mycket litet afseende
vid Irene.

»Mig bryr han sig inte om!» sade hon till grefvinnan
med tårar i de vackra ögonen.

»Jo visst!» sade denna, »men han gömmer det bästa till
sist!» Och så tog hon henne vid handen och förde henne fram:
»Vår äldsta dotter, Nils», sade hon, »vill äfven taga dig i
famn.»

Han räckte henne sin hand, men hon slog armarne kring
hans hals och kysste honom:

»Välkommen hem, du käre, käre!» utropade hon. »Vi
liafva längtat så mycket efter dig!»

Grefven mumlade några otydliga ord, beundrade de vackra
drägterna och sökte på bästa sätt dölja sin förlägenhet; men
den olyckliga kyssen hade låtit den qväfda lidelsen bryta ut
i full låga.

»Hvad fattas honom? han är sig icke lik!» sporde Irene
hans bekymrade maka.

»Jag vet icke, men något är det!» svarade denna.
Grefven insåg mycket väl att en förklaring skulle leda

till Irenes aflägsnande, och han tyckte nu att han ej skulle
kunna lefva den dag han icke fick se henne. Men det for¬
drades icke liten försigtighet att för alla dölja hemligheten;
likväl lyckades det så länge icke svartsjukan väcktes.

Men så kom grefve Knut hem, med förhoppning om
att medelst sin fars inflytande erhålla löfte om Irenes hand.
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Grefve Nils svarade kallt, »att han livarken kunde eller
ville tvinga henne»; men på sonens ifriga böner lofvade han
slutligen att tala med Irene derom. Kedan samma dag bad
han henne om ett enskildt samtal; hon rodnade men sam¬

tyckte, och han bjöd henne sin arm och förde henne med sig
till en löfsal, som låg temligen långt bort i trädgården.
Under vägen hade han må hända omedvetet fattat hennes hand,
som han hårdt tryckte. Hon betraktade honom förvånad, och
den qvinliga instinkten sade henne livad som föregick i hans
själ. Hvad skulle grefvinnan säga? var den förste tanke som
föll henne in; Irene hade fattat en dotterlig tillgifvenliet för
henne; och hvilken sorg, hvilka stridigheter skulle nu icke
uppkomma inom familjen för hennes skull!

Framkommen till löfsaln, bad grefven henne taga plats;
han satte sig sjelf vid hennes sida. Med någorlunda lugn
fattning sade han henne att hon var föremål för en hemlig
kärlek, och att lif eller död berodde på huruvida hon delade
den. Ju mer han eldades af sina egna ord, desto mer passio¬
nerade blefvo uttrycken. Ömsom talade han i sitt eget, öm¬
som i en annans namn.

Ofrivilligt återvände Irenes tankar till de kära riddar-
sagorna; hon trodde sig höra en af hjeltarne deri och förstod
icke den lidelsefulla häftighet hvarmed grefven tryckte hen¬
nes hand till sina läppar.

Men i samma stund skymdes ingången till löfsaln af en
skugga; grefve Knut stod blek, med vilda blickar och be¬
traktade ömsom henne, ömsom sin far: »Af barmhertighet,
säg mig att jag icke hört rätt!» yttrade han med skälf-
vande röst.

»Det gör aldrig en lyssnare», svarade Irene kallt. »Kom
och sätt dig här, Knut; jag vill gifva dig ett förtroende.»
Hon makade plats bredvid sig.

Efter någon tvekan intog han densamma. »En älskare
på hvardera sidan», sade han bittert.
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Grefve Nils var dödsblek; han lutade sig tillbaka.
»En älskare och en älskares ombud!» sade Irene. »Du

hade bedt din far föra din talan, en annan hade förut bedt
honom derom; denne andre hade räddat hans lif, och han
förde begges talan.»

»Detta är en uppgjord saga!»
»Du tror mig icke; hur skulle jag då kunna tillhöra

dig? Grefve Nils», sade hon och fattade hans hand, som hon
oförmärkt tryckte, »jag vill sjelf tillskrifva Ivan Ravetsky
att jag samtycker att blifva hans maka ...»

»Du älskar honom icke!» utropade grefven förskräckt vid
tankan på en skilsmessa.

»Jag betalar eder skuld till honom och min till eder»,
sade hon med ett leende. »Och nu, Knut, gif mig din arm
och följ mig till slottet.»

Han gjorde så, och grefven blef lemnad allena.
Under vägen berättade Irene om sin tillgifvenhet för

Ivan och sin längtan att träffa sin gamle professor, som
skrifvit att han behöfde hennes hjelp för att kunna afsluta
sitt stora arbete.

Grefve Knut afhörde henne under tystnad, men när hon
slutat, sade han: »Jag är viss på att min fader älskar dig,
och jag är icke rätt säker om du icke delar denna kärlek.
I sådant fall har du handlat rätt, och min mor skall ingen¬
ting få veta.»

Han sade heller ingenting till henne, men om det var
grefve Nils' tärda utseende och besynnerliga uppförande, eller
om luftens andar omtalade hemligheten, nog af, den blef all¬
mänt känd.

Ivan Ravetsky var på hemresa från utlandet, der han
lärt känna grefve Nils Bjelke och lyckats göra honom en be¬
tydande tjenst. Han hade några veckor uppehållit sig i Stock¬
holm och der mycket hört talas om Irene. Ett dunkelt minne
uppstod i hans själ, och utan att ens bry sig om att se henne,
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skref han och begärde hennes hand på grund af deras forna
flygtiga bekantskap. Han ville icke räknas bland antalet af
hennes afskedade friare" och uppsköt derför återseendet tills
han erhållit svar. Under vanliga förhållanden skulle Irene
knappt brytt sig om att gifva honom ett sådant. Nu der-
emot svarade hon att han var välkommen; hon hade väntat

på honom och ville blifva hans maka.
Den unge ryssen blef alldeles betagen vid åsynen af den

sköna flickan; han ville icke återvända till Finland utan henne,
och Irene, som såg att grefvinnan så snart som möjligt ville
bli af med henne, samtyckte genast; brölloppet bestämdes till
en månad derefter.

Om det var af egen tanke eller någon annans ingifvelse,
allt nog, den öfverlycklige fästmannen ville att ett porträtt
af Irene skulle qvarstanna i familjen, och så tillkallades en

skicklig målare att utföra detsamma. Den unga qvinnan
fogade sig villigt efter allas önskningar; det var icke troligt
att hon älskade sin brudgum, som föreföll temligen enfaldig
och hittills blott haft en enda passion: jagten.

Irene tycktes vara skapad att uppoffra sig för andra;
må hända delade hon sin tillgifvenhet för mycket åt alla, att
kunna gifva sin kärlek till någon särskild. Åsynen af den
sorg och lidelse som grefve Nils nu mera knappt gjorde sig
mödan att dölja, smärtade henne lika djupt som det svart¬
sjuka spioneri grefvinnan utöfvade. För den förres skull und¬
vek hon sin fästman, för den senares sökte hon honom och
bjöd till att finna sig road af hans sällskap och berättelser
om jagtäfventyr.

Grefve Knut hade genast efter förlofningen rest sin väg,
sedan han förut tagit ett evigt afsked af Irene.

Det sades också att grefve Nils för vigtiga angelägen¬
heters skull måste resa till konungen, som uppehöll sig i
Carlskrona i och för det väntade kriget med Danmark. Han
lät dem vara i den tron, men begärde med anledning af sin
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sjuklighet tjenstledighet på en månad, och Carl XII beviljade
■ honom den.

Så ofta målaren var sysselsatt med Irenes bild, satt han
bredvid honom, med blicken oafvändt fäst på henne. Han
förebar såsom ursäkt att han ville öfvervaka arbetet, men

att det endast var for att få mätta sina ögon med hennes
åsyn. det läste hon i hans blickar, det sade han henne i tyd¬
liga ord. Begges kännedom om främmande språk satte dem
i tillfälle att utan hinder af målaren kunna samtala med
hvarandra.

Förgäfves bad hon honom gå; han svarade, att denna
snart öfvergående lycka kunde hon väl unna honom, men lik¬
väl förmådde han henne till det löftet, att hon framdeles
skulle skrifva till honom. Sjelf skulle han underrätta henne
om allt, endast om sin kärlek skulle han icke tala.

Stundom kom också grefvinnan för att, som hon sade,
se hur arbetet framskred. Men då mörknade grefvens blick;
det var klart att besöken icke behagade honom.

Ivan Ravetsky var bortrest och återkom först två dagar
före bröllopet. Dagen derefter fullbordades porträttet; likhe¬
ten var träffande, och det förklarades för ett mästerstycke.

Målaren sade att färgerna borde torka i mörkret, och
grefven tog det med anledning deraf i sitt förvar, men seder¬
mera fick heller ingen se det.

Bröllopsdagen var inne; vigseln skulle ske i slottskyrkan
och grefve Nils föreställa brudens far. Endast ett ringa an¬
tal gäster voro bjudne, och brudparet skulle afresa genast
efter vigseln.

När grefvinnan satte kronan på brudens hufvud, runno
strida tårar utför hennes kinder, och hon sade med bruten
stämma: »Irene, jag fruktar att du uppoffrat dig för mig!»

»Nej», svarade denna, »jag hoppas att vi härefter alle¬
sammans skola bli lyckliga!»
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Grefvinnan lemnade rummet, men några ögonblick der-
efter öppnades dörren å nyo och grefven inträdde. Hans utse¬
ende var strängt.

Han stängde dörren efter sig, och den hotande blicken
blef mild vid hennes åsyn.

»Jag vill här taga afsked af dig!» sade han.
Darrande räckte hon honom sin hand.
Han tog den och drog henne till sig. »Irene, du vet

hur högt jag älskar dig!»
»Skola vi icke gå?» frågade hon.
»Icke förr än du gifvit mig en kyss sådan som vid min

hemkomst; den stal all frid ur min själ; må hända skall denna
bota hvad den andra brutit.»

Hon vågade icke. neka, utan bjöd honom sina röda läp¬
par utan invändning.

»Du skall också slå dina armar kring min hals lika eldigt
och varmt som då!»

Blyg och förlägen ville hon undandraga sig.
»Fort, fort, Irene; jag tar min rätt, vore det ock i hela

ver Idens åsyn!»
Hon gjorde som han befalde, deras läppar voro nära att

mötas, men i detta ögonblick tog någon i dörren. Begge stodo
tysta. — Någon klappade.

Irene lösgjorde sig: »Hvem är det?» sporde hon.
»Öppna, Irene!»
Det var Ivan Ravetsky.
»Genast!» svarade hon och gaf grefven ett tecken att

gömma sig i ett klädskåp.
Under tiden sysslade hon med dörren, från hvilken hon

icke kunde draga regeln. Ändtligen lyckades det. »Hvem
ger dig rätt att komma hit?» sade hon.

»Hvem ger dig rätt att stänga in dig?» sade han och
kastade en spejande blick omkring i rummet.

»Misstror du mig?» sporde hon leende.
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»Någon sade att grefven gått bit.»
»Äro gästerne redan här?»
»Ja, allesammans!»
»Så ledsaga mig då.»
»Icke förr än jag vet hvar grefven är!»
»Här kommer han!» ropade hon hastigt och sprang utför

trappan, der hon mötte grefvinnan.
Ivan Ravetsky kom hastigt efter. »Hvar, hvar?» frågade

han med synbar oro.
»Hvem söken I?» sporde grefvinnan.
»Grefve Nils!»
»Gick han icke för att hemta bruden?»
»Hon var instängd och allena.»
Grefvinnan bleknade.
»Der kommer grefven!» utropade Ivan med en suck af

Jättnad. »Han ärnade sig förmodligen nu först till henne.»
Grefvinnan kastade en blick på Irene.
»Jag är oskyldig!» hviskade hon.
»Det är ni som kommer och hemtar mig!» sade han med

affekterad munterhet. »Er hand, sköna brud!» Han tog den
med konvulsivisk häftighet, som om han tänkt att för alltid
behålla den.

Bröllopsskaran ordnade sig, och man gick till kyrkan.
Efter vigseln serverades en präktig frukost; tal höllos

och skålar druckos. Den var ännu icke slutad när resvag-
narne körde fram och bruden skyndade att ikläda sig res-

drägten.
Herrarne sutto qvar vid bordet och fortforo att dricka

och pokulera.
»Irene dröjer länge; jag måste hemta henne!» sade den

nygifte äkta mannen.
»Mig allena tillhör det!» ropade grefve Nils. »Det är

min sista rättighet, och jag tänker icke låta beröfva mig den.»
Med hastiga steg skyndade han ut.
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»Han vill taga afsked af henne mellan fyra ögon», sade
en af de upprymde gästerne.

»•Hon har varit hans ögons ljus!» inföll en annan.
»Han är kär öfver öronen!» menade en tredje.
»Allt för gerna för mig, allenast hon icke är det i ho¬

nom!» utropade Ivan Ravetsky.
»Skola vi smyga oss efter?»
»Ja, låt oss göra det!»
Om vinet icke stigit gästerne åt hufvndet, hade de sä¬

kert icke tillåtit sig en så opassande frihet; nu begaf sig
emellertid hela skaran i väg, och Ivan Ravetsky anmärkte
för sig att de gingo upp #samma väg som grefven tycktes
hafva kommit ned när han sade sig skola gå och hemta Irene
till vigseln.

Med ljudlösa steg smögo de sig upp.
»Hur länge skall jag vänta? öppna Irene!» hörde de gref-.

ven häftigt utropa.
Hvad hon svarade kunde icke förnimmas.
»Det är din man som hedt mig derom!» upprepade gref¬

ven. »Öppna genast, eller jag bryter upp dörren.»
»Icke förr än min man kommer», sade hon.
»Här är han, min Irene!» skrek denne förtjust och skyn¬

dade in.
Grefven var blossande röd. »Detta är en grof förolämp¬

ning!» sade han häftigt.
»Förlåt mig, men jag blef icke färdig förr än just nu!»

genmälde hon i detsamma hon öppnade dörren och leende gick
emot dem.

Sinnesrörelsen hade färgat hennes kinder, den lilla hat¬
ten klädde henne förträffligt, och när hon från de andre såg
upp på sin herre och gemål, tänkte denne att han icke ville
byta med någon konung.

»Herr grefve, förlåt mitt gyckel, och viljen I så gifva
mig eder arm?»
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Han gjorde det och förde henne ner. »Grymma Irene,
om du visste hvad jag lider!» sade han.

Afskedet började, först med alla främmande, sedan med
familjen. Irene kysstes och omfamnades af alla och slutligen
också af grefvinnan.

Grefven hade hon lemnat till sist: »Har du ingen om¬

famning qvar åt mig?» frågade han med spelad munterhet.
Då lade hon sina armar kring hans hals, och han kysste
henne, kanske en sekund längre än han bort.

Irene tog sin mans arm, och han förde henne till vag¬
nen. Ännu några helsningar och utrop, och hästarne sattes
i gång.

Efter några ögonklick sade Ivan med ett uttryck af
harm: »Grefven älskar dig!»

»Tror du han är den ende?»

»Men du, Irene?»
»Är jag icke din maka!»
»Var det af kärlek?»

»Jag älskar ingen annan.»
»Och hädanefter skola icke många få se dig; jag är

gränslöst svartsjuk!»
»Väl icke på professor Bood?»
»Nej, icke på honom.»
»Han är den ende jag bryr mig om. Med er begge

skall jag tillbringa hela mitt lif.»
Det var i slutet på September hon återvände till Fin¬

land ; blott ett år hade hon varit borta och derunder genom-
lefvat sin korta ungdoms saga. Likt ett stjernskott hade hon
lyst och försvunnit; hennes eget hjerta hade dervid nästan
blifvit oberördt, men mångas hade hon sårat, och dessa glömde
henne aldrig. Hon var ett oskyldigt, kunskapsrikt barn, icke
omedveten om sin tjuskraft, men brukande den med en viss
farhåga, likasom hon fruktat att den skulle vålla skada. Hen¬
nes behagsjuka egde sin grund i en välvilja som utsträcktes

Sv. hist. berättelser. IV. 9
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till alla; hon hade endast sett ytan af verlden; man hade
behandlat henne som en fullvuxen dam; hon hade sett lidel¬
serna in i ögat och sjelf forblifvit oberörd af dem. Kiddar-
sagorna i det gamla biblioteket hade varit hennes enda väg¬
ledare; hon var nyss fylda sexton år, och kärleken slumrade
ännu i hennes hjerta, liksom fjäriln i puppans skal.

Det säger sig sjelft att professor Bood med förtjusning
återsåg sin älskade elev, och hon var lycklig att vara hemma
tillbaka bland sina böcker och hos sin gamle, käre lärare.

Ivan Kavetsky älskade sin unga maka på samma sätt
som vilden älskar sina husgudar och europén sitt guld; hon
var hans egendom, den han icke kunde lefva förutan, men
den han det oaktadt mänga gånger vårdslösade och aldrig
aktade efter förtjenst. I början af deras äktenskap måste
Irene följa med på hans jagter; men han tröttnade snart vid
den omtanke han måste hysa om henne, och hon fick deref-
ter den glädjen att stanna hemma. Sina böcker hade hon
återtagit, men riddarsagorna saknade hon; en dag frågade
hon professorn efter dem.

»Innan ni reste var ni för ung, nu är ni för gammal
att kunna hafva något nöje af dem», sade han. »Här är så
mycket annat att läsa.»

Men Irene gaf icke så lätt med sig, och så kommo de
fram igen; men nu svimmade hon icke vid läsningen af dem;
hon jemförde sagohjeltarne med de riddare hon sett i verk¬
ligheten, och sade till sig sjelf, att ännu hade hon icke sett
någon jemförlig med de förre.

Professorn öfvertalade henne att fortsätta sina studier,
att tillsammans med honom läsa de gamle författarne; i bör¬
jan gjorde hon det för att göra honom till viljes, sedan af
böjelse.

Det år hon lefvat i Sverige syntes henne snart som en
af de sagor hon läst; men i denna hade hon sjelf varit med,
och den behagade henne sannerligen icke mindre derför. Lik-
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väl längtade hon icke tillbaka; hon hade en aning om att
hon undgått stora faror, och hon kände ingen lust att å nyo
kasta sig in bland dem.

Var Irene lycklig? Hon klagade aldrig, huru länge hen¬
nes herre fann för godt att bli borta, men hon tog gladt och
vänligt emot honom när han kom hem; hon såg till att hans
favoriträtter blefvo lagade just som han ville hafva dem, och
hon lyssnade tåligt till hans äfventyr, så långe det roade ho¬
nom att berätta dem.

Men när han några veckor derefter tågade å stad igen
med tjenare och koppel, då lät hon vädra och städa rummen,
och när hon vände tillbaka till det kära biblioteket, sade
hon hviskande till professorn: »Nu hafva vi fått lugn igen!»

Redan hade den gamle mannen i aderton år varit på slot¬
tet, och ännu lågo stora högar af böcker orörda, men dem som
blifvit uppstälda på hyllorna hade han ej allenast läst igenom,
utan också bifogat anmärkningar och upplysningar, som för¬
ökade deras värde. Detta ihärdiga arbete hade icke litet an¬

strängt synförmågan, och han började få ganska svårt att se.
Då var det Irene som läste för honom, och rörande var den
ömsesidiga kärlek hvarmed dessa begge omhuldade hvarandra.

Ungefär halftannat år efter sitt giftermål öfverraskades
Ivan Ravetsky, då han efter en längre bortovaro återkom till
sitt hem, att finna det förökadt med en dotter. Han skulle
väl hellre önskat att det varit en son; men när Irene berät¬
tade honom att barnet redan för ett par veckor sedan var döpt
och erhållit namnet lvana, efter sin fader, förlät han henne
att hon icke födt honom en son. Ivan Ravetsky var till¬
räckligt rik att kunna ge hemgift åt både söner och döttrar.

Så stod åter igen en vagga i biblioteket, och der gick
den unga modern mellan den gamle, halfblinde mannen och
sitt barn. Nu inträffade hvad som förut aldrig händt, att
boken fick hvila många timmar medan dessa begge samta-
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lade med hvarandra om den uppfostran som den blifvande
unga damen borde erhålla.

Irene förklarade bestämdt att hon icke fick stanna »här
i ödemarken». Det var första gången hon yttrade ett sådant
omdöme om sitt hem.

Professorn gaf henne rätt; han sade att Ivan nog skulle
kunna förmås till en flyttning.

Hvad Irene tänkte härom sade hon icke, ej heller talade
hon derom med sin herre.

Den lilla Ivana var årsgammal dä hennes fader blodig
och halfdöd hemfördes från en björnjagt. Irene egnade honom
de ömmaste omsorger, men björnen hade tilltygat honom allt
för illa, och han dog efter några veckor.

Nu följde en mängd bestyr och omsorger, men Ivan hade
på dödssängen testamenterat allt hvad han egde till Irene,
och hon var således befriad från alla ekonomiska bekymmer
för framtiden. Efter begrafningen och sedan den första hä¬
penheten något lagt sig, beslöt hon, på professorns inrådan,
att icke låta sin mans efterlemnade papper komma i främ¬
mande personers händer, utan sjelf gå igenom dem. Till sin
stora förvåning fann hon här en hel packe bref adresserade
till henne sjelf. De flesta voro från grefve Nils, och i för¬
täckta ord talade han om hvad han lidit. Ett bref af senare

datorn innehöll underrättelsen om hans tvenne yngste söners
plöt-diga död. Det sista omtalade endast några politiska till¬
dragelser, men i alla yttrades förvåning öfver Irenes obegrip¬
liga tystnad. Och likväl hade hon skrifvit många gånger och
undrat på att hon icke fått svar.

Nu var allt klart, och hon förstod också att de svart¬
sjuka misstankarne följt Ivan till det sista.

Vid den fortsatta undersökningen fann hon en guldme¬
daljong med vidhängande kedja; det var hennes eget porträtt
som tioårig flicka, mäladt af hennes moder. Irene hängde
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medaljongen kring sin dotters hals. »Hon är den enda som
bör ega den», sade hon.

Den storartade rikedom som tillfallit henne, gjorde henne
dernäst bekymmer. »Hur skall jag använda den klokast?»
frågade hon sin gamle vän.

»Beror på hvart du flyttar härifrån», sade han.
»Jag stannar qvar der jag är.»
»Här i ödemarken?»
»Der är jag född! Jag är rädd för lifvet.»
»Men din dotter?»
»Henne skickar jag härifrån.»
»Allena?»
»Med en trogen tjenare.»
»Hvarthän?»

»Till Sverige att uppfostras.»
»Af främmande?»
»Som känna verlden; det gör inte jag.»
»Men hvarför inte följa henne?»
»Min okunnighet skulle endast missleda henne.»
»Men betänk skilsmessan!»
»Den är nödvändig för hennes skull.»
»Och din egen saknad?»
»Hon skall skrifva till mig; vi begge skola tillsammans

läsa hennes bref, tillsammans sätta i hop svaren, och den er¬
farenhet hon småningom vinner af lifvet, skall hon bibringa
mig; jag tror också att jag på det sättet lättast skall in-
hemta den.»j

»Men ännu är det för tidigt.»
»Vi få behålla henne tills hon blir åtta år.»

»Hon har säkert sin moders goda hufvud, och då bör
hon innan dess kunna inhemta något.»

»Vi skola lära henne så mycket som möjligt.»
Utan att underrätta grefve Bjelke om det svek, som

blifvit begånget med brefven, inledde Irene den afbrutna skrift-
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vexlingen. Den omfattades med stor begärlighet af grefve
Nils; oaktadt sina trägna göromål menade lian sig alltid hafva
tid att tillskrifva sitt hjertas dam.

När grefvinnan Bjelke beklagade förlusten af Irenes make,
framkastade hon en förmodan att det torde vara hennes afsigt
att återvända till Stockholm. »Om möjligt är», tillade hon
skämtande, »skall du nu finna flere än sist som skola täfla
om att få draga din triumfvagn.»

Utan att ingå i några svaromål liärå, underrättade Irene
henne om sitt beslut att stanna i Finland, men tillika sin
önskan att låta uppfostra sin dotter i Sverige.

Det nästa brefvet var mycket vänligare; grefvinnan sade
henne, att när tiden härför var inne, skulle hon med nöje
åtaga sig att anskaffa en passande plats för Ivßua.

Lifvet återtog nu sin forna stilla enformighet, endast med
den skilnad att Irene hyste stor omsorg om sina fattiga un¬

derlydande; läsningen fortgick som vanligt, men den afbröts
stundom af gemensamma framtidsplaner för den lilla varelse
som ännu med stapplande steg tultade fram och tillbaka i
det stora rummet.

Tidens hjul rullade lika fort som vanligt, och derfor
dröjde det icke länge förr än Irenes A-b-c-bok sattes i han¬
den på den lilla. Huru förundransvärd fann man icke hennes
fattningsgåfva, huru snabba hennes framsteg! Irene ville med
all magt förmå professorn att medgifva, att hon i begåfning
stod långt framom sin mor, och för första gången i sitt lif
blef hon ond på honom när han förnekade det.

Undervisningen blef för hvarje år mera omfattande och
korrespondensen på Sverige allt lifligare.

Ändtligen kom från grefvinnan en skrifvelse att hon
funnit en skicklig guvernant för den lilla, och som hennes
egna barn voro fullvuxna, ville hon emottaga Ivana i sitt hus,
om hennes mor fortfarande önskade det.

Anbudet emottogs naturligtvis med lika mycken glädje
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som tacksamhet. Irene dolde sin egen smärta för att icke
framkalla sin dotters, och med blödande hjerta men torra
ögon såg hon henne afresa.

Yid denna tid måste den unga slottsfrun ofta emottaga
besök af lifländske ädlingar, som sade sig hafva varit vänner
med hennes man och derför ansågo sig berättigade att göra
hennes bekantskap. Andra gången de återkommo var det
vanligen för att fria, men den korg de förde med sig till¬
baka afskräckte icke från vidare påhelsningar. Några funnos
också som kommo för att inleda henne i politiska stämplin-
gar. Carl XI:s reduktion hade väckt lika mycket ond blod i
Finland som i Sverige, och på begge ställena funnos de som
icke endast önskade, utan också i hemlighet arbetade på att
åstadkomma en återgång till de forna goda tiderna.

I de politiska förhållandena voro Irene och professorn
fullständigt barn. När man derför berättade för dem om
de många adliga familjer som blifvit i grund ruinerade eller
nedsatta till små vilkor, så uppfyldes deras hjertan af fasa
och afsky för den, från hvilken orättvisan utgått.

Carl XI:e syntes dem som en tyrann, en hjertlös men-
niska, och berättelserna om hans grymhet mot sin egen ge¬
mål ökade ännu mer oviljan emot honom. Irene tyckte det
nästan vara en pligt att uppträda mot den hon ansåg såsom
landets förtryckare, och hade det berott på henne, skulle
hela landet rest sig till försvar mot inkräktaren.

Men der fanns ännu ingen som ville ställa sig i spetsen
för rörelsen, och Liflands adel ansåg derför nödigt att bida
tiden. Med sin vanliga öppenhjertighet skref Irene till grefve
Nils och underrättade honom, att ett förbund blifvit stiftadt
mot konungen och att hon ingått i detsamma.

I sitt svar förmanade han henne till den yttersta försig-
tighet, sade att tiden för öppet motstånd ännu icke var inne,
att förbundet hade många medlemmar i Sverige, men att dessa
ännu höllo sig stilla, bidande kommande, gynsammare tider.
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Det var endast på professorns ifriga böner och förma¬
ningar Irene kunde afhållas ifrån att predika öppet uppror;

ungdomskraften bröt en ny väg, och den längtade efter hand¬
ling. Nu var det emellertid icke allenast Ivanas barnsliga
bref, det var också de politiska förhållandena, en allt lifligare
brefvexling med grefve Nils och besök af lika tänkande lands¬
män som upptogo hennes tankar och tid. Må hända var det
en lycka att samtidigt härmed professor Bood insjuknade.
Det var strax på nyåret, medan ett klingande före lättade
samfärdseln med långt aflägsna grannar; men Irene stängde
in sig hos den älskade sjuklingen, och de besökande måste
snart resa igen, ty slottsfrun var icke synlig för någon; de
enda bref hon besvarade voro de som angingo hennes fattiga.
Kommunikationen på Sverige var stängd och hela den öfriga
verlden tycktes på en gång hafva blifvit henne likgiltig.

Professorn var sin egen läkare, och efter hans ordination
tillagade Irene de läkemedel han skulle intaga; han förut¬
sade den verkan han påräknat och hvad hon under olika för¬
hållanden hade att tillgripa, i fall hans tillstånd blef sådant
att han icke förmådde gifva henne anvisning derom.

Härigenom tvingades' hon till ständig uppmärksamhet
och omtanke. På bordet vid sängen låg en stor läkarebok,
och den utgjorde nu mera hennes enda läsning.

Sjukdomen blef både svår och långvarig; professorns
höga ålder gjorde utgången tvifvelaktig. Sjelf hade han icke
mycken tilltro till sitt vederfående, och hans största bekym¬
mer dervid var att han icke hunnit sluta sitt arbete. Irene

yttrade sig icke mycket, men hennes ömma, oaflåtna omsor¬
ger, hennes aldrig tröttnande vaksamhet vittnade om hennes
fruktan att förlora sin ende verklige vän på jorden.

Ändtligen inträffade en kris. Afven den hade blifvit
förutsagd. »Dervid är ingenting att göra, endast att lugnt
och stilla afvakta utgången», hade professorn sagt.

I nära sex timmar hade han legat nästan som död; midt
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i natten vaknade han och saknade Irene; han lyfte på hufvudet
och blef henne varse vid fönstret, på knä och försänkt i bön.

»Om han måste dö», bad hon, »låt då mig få följa med!
Han är den ende jag eger i hela verlden och han behöfver
mig, likasom jag icke kan lefva utan honom. Ingen annan

lycka vill jag hafva än den att vårda honom ännu i tio år.»
»Irene!» hviskade den sjuke.
Hon flög till hans säng.
»Nu blir jag bra.»
»Bönen! bönen!» sade hon.

»Hvem har lärt dig den?»
»Min moder!»

»Du skall lära den åt mig.»
»Det vill jag.»
»Ger den verkligen tröst?»
»Utan den skulle jag icke ha uthärdat under denna för¬

skräckliga tid.»
Mera förmådde han icke tala den första dagen och en¬

dast mycket långsamt återvände krafterna.
Alla träd voro fullt utslagna när han, stödd på Irenes

arm, första gången med matta och vacklande steg långsamt
skred fram öfver sandgången i blomsterträdgården och tog
plats på en mossbänk, som hade stöd mot den väldiga stam¬
men af en hög lind. Med välbehag insöp han den friska
sommarluften, lyssnade till fogelsången och njöt af den her-
liga tafla som låg utbredd framför honom. »Lifvet är ändå
bra skönt!» sade han.

Irene tryckte hans hand utan att svara; hon var aldrig
mångordig, men nu ville hon heller icke förråda sin rörelse;
hon visste att när den fick luft, bröt den lös med nästan
ohejdbar kraft.

»Jag vet icke om jag drömt», sade professorn, »men det
faller mig före som om, den natten jag vaknade till nytt lif,
du skulle ha legat på knä och be dt.»
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»Det var ingen dröm.»
»Sedan dess har jag mycket tänkt derpå; besynnerligt

att aldrig din mor, aldrig du talat med mig derom.»
»Jag fruktade att ni skulle förbjuda mig det.»
»Bevare mig Gud derifrån! Tycker du icke att fogel-

sången är en åkallan? Se ut öfver det vackra landskapet; är
det icke som om hela skapelsen låge försänkt i tillbedjan?
Skulle då menniskan förbli stum, hon som allena fått talets
välsignade gåfva.»

»Så har ni aldrig förr talat.»
»Jag har aldrig förr tänkt på det.»
»Men nu gör ni det?»
»Det faller mig före att jag just återfått lif och helsa

för att lära känna och förstå alltings upphof.»
»Man kan känna hans kraft i sitt hjerta, men förstå —

det är för mycket begärdt.»
»Sant! sant! der börjar undervisningen. Det är endast

med trons öga man skådar in i evigheten. Den menskliga
visheten måste lära att inse sin egen ringhet. Detta åter¬
står mig att lära, och du skall nog förlåta mig om jag för
den skull kommer att försaka biblioteket.»

»Lef blott! allt annat är likgiltigt.»
»Nej, barn, det är af stor vigt.»
»Är du icke den bästa, den ädlaste menniska, och dömer

oss icke Gud efter våra handlingar?»
»Men om vi icke här nere fått upp ögonen för det klara

ljuset, hvem vet om vi få det i evigheten!»

Någon tid derefter erhöll Irene bref från sin dotter, som
berättade om den lifsfarliga händelsen på Carlberg och hur
underbart hon blifvit räddad. »Jag gaf honom medaljongen
med ditt porträtt», skref hon; »det var det dyrbaraste jag
egde, men så hade ju han också räddat livad du säger är
dig dyrbarast på jorden.»
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Halft annat år derefter var den trettonåriga Ivana på be¬
sök hos en jemnårig i Köpenhamn. Hon hade derefter någon
tid vistats hos en annan lekkamrat på Kroneborg, och der
räddat Nils Bruners lif.

Irene läste med förtjusning berättelsen derom. »Är det
inte besynnerligt?» sade hon till professorn. »Månne ödet har
någon afsigt med att gång efter gång föra dem tillsammans ?»

»Deras öden hafva mycket olika banor», svarade han.
»Jag skulle anse för ett missöde om de träffades ännu en
gång. Hoppas derför att det aldrig sker.»

Carl XI:s död väckte många qväfda förhoppningar till
lif. Hans son var endast en femtonårig gosse, och han borde
icke blifva något egentligt hinder för en revolution, som icke
åsyftade konunganmgtens afskaffande, utan endast adelns åter¬
insättande i dess forna rättigheter.

Man hade med löften och förespeglingar fått Danmarks
löfte om medverkan; planen var färdig, men den strandade i
brist på en anförare. Man var öfverens om yxhugget, men

ingen ville hålla i skaftet.
En lugnare väg till samma mål var att aflocka den unge

konungen löftet om inställandet af alla vidare reduktionsåt¬
gärder; detta skulle bli första steget mot det mål, dit man
tänkte föra honom. Men Carl XII:te gick i ingens ledband,
och de höge herrarne insågo snart, att af honom var ingen¬
ting att vinna.

Då utgick från den beryktade Patkul ett hemligt för¬
slag om införandet af en adelsrepublik, som skulle omfatta
Polen, Finland och Sverige. Sjelf hade han erbjudit sig att
blifva företagets ledare, och de stora fördelar han förespeg-
lade deltagarne, lockade ganska många att teckna sitt namn

på det dokument, efter hvilket han kunde bedöma företagets
mer eller mindre sannolika framgång.

Komplotten bedrefs med all möjlig hemlighet, men de
sammansvurne måste inom hvarje land hafva ett stamhåll,
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och Irenes arfvegods utsågs dertill. Det bör sägas att grefve
Nils sökte afråda henne derifrån, men hon hade redan gifvit
sitt löfte, och dessutom var icke Irene den som fruktade eller
flydde faran.

Alla bref och handlingar voro stälda till henne, och vissa
tecken, som utmärkte de personer för hvilka de voro äm¬
nade, underrättade henne om till hvilka hon borde sända de¬
samma.

Om hemligheten blefve upptäckt, var hon den enda syn¬

liga brottslingen, den enda på hvilken man kunde utkräfva
straff, och ingen betviflade att Irene äfven under tortyren
skulle förtiga namnen på sina medbrottslige. Märkligare
var att desse ville och kunde emottaga ett sådant offer.

Antingen måste det ha varit professorn ovetande hon in¬
gick denna farliga öfverenskommelse eller ock var han så för¬
slöad, att han icke förstod hvad frågan egentligen rörde.

Carl XII:te hade gjort sin första härfärd till Danmark
och derifrån gått öfver till Finland; den lysande segern vid
Narva låg på allas läppar, och segervinnaren prisades som en

halfgud.
Irene hade, likasom alla andra, hört talas om honom,

och lyssnade med beundran till berättelserna om hans hjelte-
mod, hans enkla, anspråkslösa väsen, och glömde dervid all¬
deles att hon var hans fiende och att hon svurit hans un¬

dergång.
Ett stenkast från hennes gård låg stora landsvägen. En

dag berättade hennes tjenare att svenska regementen skulle
tåga der förbi på vägen till Dorpt. Det dröjde ej heller
länge förr än de kommo med tross- och sjuktransporter.

Hur nyfiket betraktades icke så fotfolk som ryttare.
Väderbitne och härdige, gingo de oförskräckt fram på den
leriga, oländiga vägen. Visst sågo de trötte ut, men ingen
beklagade sig; den allvarliga, lugna blicken antydde en kraft
som icke lät bryta sig i första taget.
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Irene lyssnade begärligt till sina tjenares berättelser,
och professorn nickade förtjust sitt bifall.

Man fick snart veta att regementena blefvo förlagda i
byar tre svenska mil derifrån, men att ännu mänga flere
väntades.

Ungefär åtta dagar derefter, tidigt en förmiddag, sprängde
tre ryttare in på gården. Den ene af dem begärde att bli
visad till slottets egare.

Tjenaren bad honom stiga upp i biblioteket och skyn¬
dade att underrätta Irene.

Hon hann knappt liviska till professorn: »För du min
talan!» då dörren öppnades och de främmande inträdde. De
voro allt för tarfligt klädde för att kunna vara officerare af
högre rang.

»Är ni slottets egare?» frågade den yngste, i det han
med en artig bugning vände sig till professorn.

»Endast hans ombud.»

»Kan ni säga mig om det tillätes konungen af Sverige
att rasta här några timmar?»

»Hela huset står till hans majestäts tjenst.»
»Jag tackar eder.»
»Hur mänga rum befaller hans majestät?»
»Kungen behöfver icke mer än ett, men han behöfver

två till kansliet och ett för adjutanterne.»
»Det skall genast dragas försorg derom; men var god

och säg mig hur snart vi kunna vänta honom?»
»Han är redan här!»

»Redan här? . . . skulle . . .?»

»Jag är konungen! . . . Men säg mig nu edert namn?»
»Bood, professor! . . . eller rättare en gammal bokmal.

Detta är slottets egarinna, den ädla fru Irene Iiavetsky.»
Begge syntes lika förlägna. Carl var blyg som en flicka

och stammade en ursäkt för det besvär han vållade; om han
vetat att slottet egdes af en dam, skulle han icke tagit sig
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en sådan djerfliet. Deremot tycktes han fatta behag till pro¬
fessorn, frågade honom om bibliotekets innehåll, och när Irene
gått med adjutanten för att utse rummen, tog han en stol
och slog sig ned bredvid honom, frågande och uppmärksamt
lyssnande till svaren.

Men när Irene återkom, sprang han hastigt upp, gjorde
en lätt ursäkt för att han dröjt så länge och skyndade till
det anvisade rummet.

Vid middagsbordet tog han plats vid Irenes sida, ytt¬
rade några förbindliga ord, men vände sig derefter till pro¬
fessorn och återknöt förmiddagens afbrutna samtal. Hans
enkla, anspråkslösa väsen, hans allvarliga samtal, som röjde
den blygsamme forskaren, gjorde lifligt intryck på de när¬
varande. Vid måltidens början anlände en kurir, som med¬
förde ett bref till konungen, hvilken bröt och läste det; Irene
tyckte sig märka att han derunder kastade en fiygtig blick
på henne; brefvet rullade han ihop och lade vid sidan, samt
fortsatte sedan sin måltid och samtalet.

Genast efter middagen befalde han fram sin häst; men
när han tog afsked af Ireiie, sade han: »Om ni en gång be-
höfver en vän, så räkna på mig!»

Till professorn gaf han en gulddosa med sitt porträtt.
»Jag vill att ni skall minnas mig!» sade han.

»Ers majestät, det är omöjligt att glömma er», svarade
den förtjuste åldringen.

När konungen och hans svit voro borta, sade Irene att
hon väl icke fått, men tagit sig ett minne af konungen: det
lilla hopskrynklade brefvet, som han lagt ifrån sig på bordet.
Hvad det innehöll brydde hon sig icke om att veta, men

gömma det skulle hon.
»Jag har hittills afhållit mig från den ovanan att snusa»,

sade professorn, som oupphörligt tummade sin dosa, »men nu

börjar jag dermed; det blir en kär anledning att se pä den
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välsignade konungen, och dessutom skall det vara nyttigt för
ögonen.»

Han afbröts af ett rop från Irene; dödsblek stirrade hon
framför sig. Det skrynkliga brefvet, som bon slätat ut, låg
utbredt och derpå stod skrifvet:

»Konungen är i en förrädares hus; må han taga sig i
akt!» Någon underskrift fans icke.

»Så alldeles orätt har brefskrifvaren icke», sade profes¬
sorn efter en lång paus.

»Hvad skall jag göra?»
»Jag tror — ingenting!»
»Men Carl den tolfte är icke någon bedragare; han äl¬

skar sitt land och sitt folk, och jag vill icke längre stämpla
emot honom.»

»Man skall förr få taga mitt lif än jag låter förmå mig
dertill.»

»Jag skall sjelf säga honom det.»
»Men det blir en angifvelse mot de andre.»
»Det är sant; jag får således ingenting säga, men jag

går icke längre deras ärenden.»
»Och de papper och handlingar som finnas i din egoT

hvad gör du med dem?»
»Jag ger dem tillbaka.»
»Bränn upp dem, det är mitt råd.»
»Dertill har jag ingen rätt.»
»Men om du skickar dem till deras adresser, så fortfar

du att stämpla.»
»Afsändaren skall återfå dem.»
»Dermed kan du blottställa både honom och dig, utan

att gagna någondera. Elden är säkrare.»
»Jag kan det inte», upprepade hon; »det vore bedrägeri.

Är icke dessutom konungens ridderliga handlingssätt en bor¬
gen för att han icke misstänker mig!»

»Visserligen, men jag fruktar, jag fruktar . . .»
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Nästan dagligen återkom man till detta ämne, men allt
fick bli vid det gamla. Vid första tillfälle som erbjöd sig
skulle Irene afsäga sig de farliga uppdragen och lemna till¬
baka papperen.»

Med stort intresse mottogos nyheter från lägret. Julen
var inne, och man berättade om jagter och krigiska lekar,
hur konungen och hans hof varit med på bondbröllop och
dervid dansat lustigt om med jäntorna. Så blef det tal om
att på Carlsdagen skulle, till konungens ära, ett så kalladt
värdskap, komma att ega rum; att general Stenbock, som var
en mästare i många konster, var sysselsatt att måla taflor lu¬
det föregående kriget och skrifva verser dertill. Och all denna
herlighet fick skådas af hvem som ville.

Allt folket på slottet hade begärt att få gå till hufvud-
qvarteret på Lais för att se ståten, och Irene hade samtyckt
dertill. Slottets portvakt och en gammal tjenarinna voro de
enda som stannade hemma. Tre dagars ledighet var beviljad.

Några ögonblick hade hon sjelf tänkt att begifva sig dit.
General Stenbock inbjöd henne i de artigaste ordalag. »Väl
vet jag», skref han, »att eder åsyn skall sätta många hjertan
i brand, men ni sjelf löper mindre fara dervid än om ni stan¬
nar i edert gamla slott.»

Irene kunde icke förstå livad hon hade att frukta; men
hon tänkte på hur ledsamt hennes gamle vän skulle få om
hon reste bort; dessutom visste hon icke om hon borde säga
något till konungen om det der brefvet. Dertill kom ovanan
att vara i stora sällskap, och så satte hon sig ned och skref
tillbaka, att hon af många anledninger måste försaka det er¬
bjudna nöjet, men att hon hoppades detta icke i nägon mån
skulle förminska den vänskap generalen tillförsäkrat henne;
ville han en gång hedra hennes gamla slott med ett besök,
skulle han nog erkänna att dit komme ingen som hon icke
räknade bland sina vänner.

Brefvet afsändes med tjenarskaran som begaf sig till
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festen, och Irene och professorn menade, att dessa tre dagar
kunde aldrig bättre användas än att ändtligen sätta biblio¬
teket i fullständigt skick.

Arbetet börjades tidigt på morgonen och fortgick hela för¬
middagen med synbar framgång.

Då hördes på afstånd ljudet af bjellror.
»Gäster!» utropade professorn och släppte i förskräckelsen

en stor bok, som han höll i handen.
Irene skyndade till fönstret, och hon räknade icke mindre

än tio slädar.
»De sammansvurne!» sade hon bleknande.
»Vi taga icke emot dem.»
»Hvad hafva vi att frukta?»

Den modiga qvinnan gick dem till mötes och sade med
väl speladt lugn, att hon för första gången nödgades bryta
mot gästfrihetens pligter, då det för närvarande var henne
omöjligt att taga emot dem.

De tycktes vara beredde härpå och svarade muntert, att
om hon icke godvilligt samtyckte, skulle de våldgästa; hvar
och en skulle passa upp på sig sjelf, och matvaror, alla redan
tillagade, medförde de i öfverflöd; de knäföllo allesammans
och bådo henne skämtande att samtycka till hvad det icke
stod i hennes magt att förhindra.

Irene märkte ganska väl det hot som skämtet dolde,
och hon samtyckte således.

Bland de nykomne fans en person som Irene icke kände.
Utseende och figur voro fördelaktiga, men Irene tyckte icke
om de blickar hvarmed han temligen oförskämdt betraktade
henne.»

»Sedan det nu är afgjordt att I stannen qvar här öfver
natten», sade hon, »så . . .»

»I tre dygn!» skreks i korus.
»Derom få vi tala sedan», svarade hon kallt och med till-

kämpadt lugn. Men jag ser en främling ibland eder, och jag
Sv. hist. berättelser. IV. 10
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finner mindre höfviskt att I icke hafven förestält honom
för mig.»

»Gissa hans namn!» ropade en ibland dem.
»Då frågade jag icke eder derom.»
»Johan Reginald Patkul, generalmajor i sachsisk tjenst»,

sade främlingen med en djup bugning.
Irene kunde icke neka att taga hans framräckta hand.

Han tryckte hårdt hennes och tillade nästan hviskande: »Och
dertill eder ifrigaste beundrare, sköna fru!»

»I kommen för att deltaga i våra öfverläggningar?» sade
professorn och närmade sig.

»Hvem är den herrn?» frågade Patkul.
»Min vän och försvarare, i fall jag skulle behöfva någon Is-

svarade Irene.

»I borden välja eder en yngre och kraftfullare», genmälde
Patkul leende.

»Ja, ja, det måste hon!» skrek hela skaran, förmodligen
lifvad af föregående libationer.

»Det är hvarken bra för mannen eller qvinnan att de
äro allena; derför hafva vi kommit hit att af två lediga göra
ett par!» ropade den ene.

Infallet mottogs med jubelrop.
»Håll upp!» ropade professorn med af rörelse darrande

röst; »detta är hemgång mot värnlös qvinna.»
»Derför skall hon taga sig en försvarare.»
Irene stod skälfvande; hon var i deras våld.
»Hittills har jag varit henne nog!» återtog den gamle.
»Men I ären det icke längre!» ropades i korus.
»Fins då ingen ibland eder som vill taga mitt försvar?»

sporde Irene häftigt.
»Jag vill det, ädla fru!» genmälde Patkul och skyndade

till hennes sida.

»Bra, bra!» ropades nu.
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»Ve den som med ett enda ord vågar förolämpa denna
ädla dam», återtog han och lade Irenes motsträfviga hand på
sin arm. »Hon tillåter mig att blifva sin beskyddare, och
jag skall visa mig värdig denna ära.»

Den unga slottsfrun kände, att den fara som nu hotade
var icke mindre än den hon undgått, och med en kraftig
rörelse ryckte hon sin arm lös. »Jag har hittills kunnat be¬
skydda mig sjelf», sade hon med mycken värdighet. »Mot
tjufvar och rånare har jag slottets fasta portar. Att de som
kallade sig mina vänner skulle bete sig emot mig som de
grymmaste fiender, det hade jag icke väntat.»

En förlägen tystnad uppstod. Vinångorna hade förmod¬
ligen något skingrats.

»Befaller ni att de allesammans skola lemna rummet?»

frågade Patkul.
»Och slottet», tillade den modiga qvinnan, »sedan de förut

sagt orsaken till sitt ovärdiga uppförande. De tvinga mig
annars att anklaga dem.»

»Hos hvem?» ropade flere röster.
»Hos vår laglige herre och konung!»
»Der hafva vi det; hon är en förräderska!»
»Vi visste det förut!»
»Derför hafva vi kommit hit!»
»Men vi tillåta det ej!»
»Oss måste hon tillhöra!
»Hon är vår egendom!»
Irene stod med korslagda armar, och vreden flammade i

hennes ögon.
»Ja, jag bryter med eder för alla tider, och jag är glad

att genast få säga eder det.»
»Det får icke ske!»

»Nej! nej!»
När det bedöfvande larmet något afstannat, hördes pro¬

fessorns darrande stämma:
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»Jag hemställer till den värda församlingen om det icke
vore skäl att komma till en närmare förklaring?»

»Det var livad jag nyss ville föreslå!» återtog en gammal
adelsman.

»Ja, ja, låt oss göra det!» .

Det stora bordet i biblioteket afröjdes, och alla togo plats
der omkring. På den ena sidan om Irene satt professorn, på
den andra Patkul.

»Haf förtroende till mig, sköna Irene!» hviskade han till
henne. »Jag är eder vän!»

Sårad af hans oförskämda förtrolighet, vårdade hon sig
icke ens att se åt honom.

Den gamle adelsmannen hostade och tog ordet.
»Jag anser mig först böra säga, att vi förbundne ansett •

denna ädla fru såsom en af våra vigtigaste bundsförvandter.
Genom henne hafva våra hemligaste meddelanden gått, hon
har varit likasom förbundets själ. De gods och egodelar hon
innehar, öka än mer hennes betydelse. Länge har det varit
tal ibland oss om nödvändigheten af att binda henne än fa¬
stare. Den lycklige till hvilken hon ville skänka sin hand,
vore vi beredde att göra till vår höfding. Då slog oss med
förskräckelse nyheten om att konungen skulle komma hit, och
med kännedom om qvinnohjertats föränderlighet, fruktade vi
den verkan majestätet skulle utöfva, och för att skydda vår
dyrbaraste skatt för alla faror, tillsändes konungen ett bref,
deri vi hade djerfheten att varna honom för den sköna för-
räderskan.» Ädlingen såg sig omkring med ett belåtet småle¬
ende, och de andre logo i mjugg.

Irene steg upp och drog fram en bordslåda:
»Der är brefvet!» sade hon.
Allmän och stor blef häpnaden.
»Der sen I hur mycken tilltro konungen satte till den

lömska angifvelsen.»
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»Det tycks som skönheten för första gången besegrat
honom!» inföll Patkul.

»Och beundran blifvit ömsesidig!» tillade en annan.
»Ett ytterligare berättigande af vårt handlingssätt», åter¬

tog den gamle ädlingen.
»Hon har sjelf erkänt sig hafva öfvergått till konungens

parti!» utropade en.
»Må hända har hon redan förrådt oss!»
»Eller skall komma att göra det!»
Med skälfvande hand slog professorn liårdt i bordet:

»Hvar finnas bevisen: mot eder?» sade han. »Hon kan an¬

klagas, men I gån alla frie! Oförsigtigt har hon blottstält
sig för att främja edra planer. På edra politiska stämplingar
finnes intet bevis; hon ensam blir offret!»

»Yi vilja dela ljuft och ledt med henne!» utropade Patkul
entusiastiskt.

»Men skilja sig ifrån oss får hon icke!» bifogade en
annan. »Hon är vår!»

»Ja, ja, hon är vår!»
»Men kan endast tillhöra en enda! Må hon välja bland

oss den hon anser värdigast.»
»Hvad är eder mening?» sporde den häpna Irene.
»Här äro tio unge män», återtog Patkul, »som alla äro

intagne af kärlek till eder. Jag är den elfte af desse, som

lägger hand och hjerta för edra fötter och bönfaller om lyckan
att få kalla eder min!»

Hon sprang hastigt upp. »Om jag icke samtycker, är
det då eder afsigt att tvinga mig?»

»Yi hoppas att det icke skall behöfvas!»
»Aldrig, aldrig skall jag godvilligt samtycka!»
»Om ni icke redan vore mitt hjertas herskarinna, skulle

jag säga att ni hädanefter endast har att lyda!» sade Patkul.
»Nu är det för att befria mig från den bittra smärtan att
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vidtaga kraftigare åtgärder som jag ber att få bli eder lyck¬
lige make.»

Han ville fatta hennes hand, men hon stötte honom till¬
baka och vände sig till den gamle ädlingen:

»Sägen mig utan alla omsvep det öde I ämnen mig, och
hvilka medel som skola användas?»

»Icke här», sade professorn. »Jag föreslår att samtalet
sker i nästa rum, mellan fyra ögon.»

»Det skulle jag helst se!» sade Irene.
Efter några invändningar beviljades det också, och Irene

och den gamle ädlingen gingo in i det omformälda rummet.
Professorn försökte med behjertansvärda ord föreställa de qvar-
varande deras ovärdiga, oridderliga handlingssätt.

Desse åter tycktes vara angelägne om att vinna honom
på sin sida och framlade derför så bevekande skäl som möj¬
ligt. Irenes rikedom och anseende var ett af förbundets star¬
kaste band, och om hon affölle, skulle må hända många göra
det. Det var genom henne som alla meddelanden gått. Hvar
skulle man finna någon lika uppoffrande, lika pligttrogen?
Såsom fiende var hon ytterst farlig, äfven om hon icke egde
bevis i sina händer, ty hon kände och kunde, om hon ville,
angifva de sammansvurne medelst de upplysningar hon kunde
meddela om dem. Ett giftermål allena skingrade alla far¬
hågor, och så obehagligt det än var, hade man nödgats till¬
gripa denna utväg. Förbundet lugnade sitt samvete med, att
då det hade att gifva henne en sådan man som generalmajor
Patkul, var på samma gång hennes egen lycka betryggad.

Hur gerna hade icke professorn gifvit sitt lif för hennes
räddning; nu såg han ingen utväg.

Irene bad sin följeslagare bespara sig alla känsloyttringar
och endast hålla sig till saken samt utan omsvep säga det
värsta som väntade henne i fall hon fortfarande nekade att

taga den påtvingade mannen.
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»Den enda rättighet som numera återstår er, är att sjelf
få göra edert val af make», svarade han. »Presten är hit-
kallad till i morgon bittida, och han skall genast derefter
förrätta vigseln.»

»Jag skall neka!»
»Gör det inte», bad han allvarligt; »jag är eder vän,

ehuru jag samtyckt till ett dåd som endast den mest trän¬
gande nödvändighet kan ursäkta.»

»Så kan jag döda mig!»
»Efter bröllopet och sedan ni gjort edert testamente står

•det er kan hända fritt, men nu skall man nog veta att be¬
vaka er.»

»Till i morgon eger jag åtminstone min frihet!»
»Ja, på sitt sätt.»
»Ingen vågar intränga i mitt rum!»
»Man ställer sig utanför detsamma.»
»Hvilka uslingar ären I icke!»
»Smäda icke! I 'veten ej med hvilken smärta vi till¬

gripit denna enda utväg.
»Tjufvar och rånare aktar jag högre än eder. De kunna

taga gods och guld och må hända lifvet, men I beröfven mig
till och med friheten att dö! . . . Och icke en vän, icke en

beskyddare! . . . ingen att rådfråga, att öfverlägga med! . . .

Gå, kalla genast hit professorn! Jag vill att han stannar hos
mig i natt.»

»Det kan icke beviljas. Ni träffar honom icke förr än
i morgon, då testamentet skall underskrifvas.»

Hon såg på honom med en blick af ljungande förakt,
men utan ett ord eller en klagan sprang hon hastigt förbi
honom in i sitt eget rum, som hon stängde med en regel.
Strax derefter hörde hon flera personer samtala utanför. De
voro hennes väktare. Senare erbjöds henne mat, men hon af-
slog den; icke för allt i verlden vågade hon öppna dörren.
Hon hörde huru det pratades och skrattades der ute i mat-



152

salen, huru hennes väktare blefvo aflöste af andre och huru
desse senare voro mycket pratsammare än de förre. Hon
slöt deraf att de kommo från gästabudet.

Ett slags försoffning hade inträdt; hon var icke i stånd
att tänka redigt, hon lyssnade blott till allt som föregick,
och undrade hvad de vidare skulle företaga.

»Sofver den lilla dufvan?» sporde den ene.

»Säg lejoninnan! det passar bättre; men fan så vacker är
hon.... Lycklige Patkul!»

»Är det säkert att han får henne?»
»Det är bara prat att hon får välja; han är den ut-

korade brudgummen.»
»Då borde han sjelf vakta henne.»
»Det är också meningen; vi bli snart aflöste.»
»Skall han också stanna utanför?»
»Så vida hon icke öppnar för honom.»
Allt gröfre blefvo infallen, och hon lyssnade till dem

medvetslöst, utan tanke och förstånd.' Nu hörde hon någon
nalkas... det hviskades, derefter gingo två personer bort och
en allena var qvar.

En tystnad uppstod.
»Min ljufva Irene! . . . alla äro borta ... jag allena skall

vaka hos dig i natt!»
Hon kände igen rösten; det var Patkuls.
»Men låt mig ett ögonblick se ditt hulda anlete, trycka

din hand till mina läppar!»
Den oförskämde!
Han tog sakta i dörren; regeln höll emot.
»Grymma, du har stängt in dig. Med mitt svärd kunde

jag bryta upp dörren och med våld inträda, men jag vill
att du sjelf skall öppna den och låta mig skåda in i dessa
underbara ögon, som hädanefter skola blifva min lefnads sol.»

Besynnerligt var, att just nu återkommo strödda till¬
dragelser ur de gamla riddarsagorna för hennes minne; men
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hvilken himmelsvid skilnad mellan deras hjeltar och denne
föraktlige Patkul.

»Hvad du är skön, min Irene! Många qvinnor har jag
älskat, men ingen kan jemföras med dig. Hvadan kommer
det att du så länge varit känslolös för kärlekens böner! Vän¬
tade du må hända på mig? Tack för alla korgar du gifvit
för min skull! Lyckan skall icke blifva mindre berusande
derför att den låtit vänta på sig. . . . Min ljufva, tjusande,
himmelska Irene! hvilken salighet att få trycka dig i min
famn, att få qväfva dig med mina kyssar, att veta att du
är min, min!. .. Fort, öppna, öppna! Blott ett ögonblick vill
jag se dig.» Åter tog han i dörrlåset och ryckte på det.

Men Irene vek tillbaka, likasom hon sett en giftig orm
hväsande öppna gapet emot henne. Det sinliga var hennes
afsky, och här trädde det nu hotande emot henne. Hon på¬
minde sig Ivan Ravetsky. Sådana ord hade han också talat,
och hon hade med vämjelse vändt sig ifrån honom. »Du äl¬
skar mig icke», yttrade han många gånger med uttryck af
smärta, och hon hade svarat, att hon höll mera af honom
än af någon annan. Men kärlek sådan hon läst den i Nils
Bjelkes och många andras ögon, det visste hon icke hvad det
var. Och nu hotade ett nytt äktenskap, dylikt eller kanske
ändå värre än det förra, och ingen, ingen räddning fanns!

Tröstlös sträckte hon armarna mot himlen och anropade
den om förbarmande.

Ljudlösa voro orden, likasom hennes rörelser. Hon fruk¬
tade att förråda sig.

Rörelserna på dörren hade upphört; hon tyckte sig märka
att lian gått.

Det var en hvila för hennes tröttade sinnen, men den
blef icke lång; han kom tillbaka med något verktyg, hvarmed
han började fila på dörren.

»Hvad gör ni?» utropade hon häftigt.
»Jag vill veta om ni är lefvande eller död!»
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»Natten är till för hvilan.»

»Viljen I inbilla mig att I sofvit?»
»Jag skulle önska att få göra det ostörd.»
»Låt mig allenast få kyssa er hand!»
»I morgon!»
»Ger ni den då till mig?»
»Ja!» svarade hon med förtviflan.

»Tack för detta ord, som gör mig till den lyckligaste
menniska! Sof, ljufva Irene; jag är svartsjuk till och med
på dina drömmar, men de skola kan hända ställa för dina
ögon bilden af den man som älskar dig tusen gånger högre
än sitt lif!»

Hon lyssnade om han hade gått.
»Min Irene!» började han å nyo.
Hon ryste vid orden.
»Säg att du älskar mig!»
»I morgon!» upprepade hon mekaniskt.
»Hvarför uppskjuta min lycka? Säg det nu genast!»
Säga att hon älskade honom, som hon afskydde. Nej,

det kunde hon icke.

»Af barmhertighet, lemna mig i ro, ty jag dignar af
trötthet.»

»Så sof då, tillbedda Irene! Jag vakar öfver dig.»
Men det var icke till henne sömnen och hvilan kom.

Han hade lagt sig utanför hennes dörr, och hon hörde honom
snart falla i tung sömn.

Om hon skulle öppna dörren och försöka att smyga sig
förbi honom. Men om han vaknade, vore hon förlorad. Det
var alldeles mörkt, och hon vågade icke tända ljus. Många
oförutsedda hinder kunde möta, icke visste hon hvarest vak¬
ter voro utstälda, och ingen fanns till hennes försvar. Hon
kastade sig på sängen och försökte att sofva, men omöjligt,
hon kunde icke. Bilder af det förflutna och det närvarande
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flögo om hvarandra i hennes tankar, men en beherskade dem
alla: det var Ivanas.

Irene grubblade icke mycket öfver sin egen framtid, ty
efter alla önskade det, och då hon icke såg någon annan ut¬
väg, skulle hon gifta sig med Johan Patkul. Hon hade ju
gift sig med Ivan Ravetsky. Finge hon allenast stanna qvar
der hon var, lefva samma lugna lif som hittills, och behålla
en liten del för sina fattiga, kunde han gerna taga allt det
öfriga; hon behöfde det ej. Men hennes dotter . . . Om styf-
fadern vore en landsförrädare, skulle det icke komma att in¬
verka på Ivanas framtid?

Nej, hon kunde, hon skulle icke gifta sig med Patkul.
Ännu återstodo flere timmar, och hvarje minut innebar en

möjlighet till räddning.
Mot morgonen föll hon i en orolig slummer. Hon vak¬

nade af att någon klappade på dörren; det var hennes tjena-
rinna, som begärde att få komma in.

»Bed professorn komma till mig så snart han är klädd»,
sade hon. »Jag öppnar icke förr.»

Tjenarinnan gick, men återkom om en stund med det
budet att professorn sof och att han icke fick störas. Det
var ett besynnerligt svar, men Irene fäste ej något afseende
dervid. Strax derefter infann sig den gamle ädlingen; han
sade att frukosten väntade, och försäkrade henne att hon icke
hade någonting att frukta. Då öppnade hon ändtligen dörren.
Derutanför väntade också Patkul, som bjöd henne sin arm;
men hon tog den andres och bevärdigade honom icke ens med
en blick.

Alla våldgästerne voro samlade i matsalen; det var med
synbar förlägenhet de helsade henne, ty ruset var öfver och
besinningen återkommen.

Irene fäste en förhoppning härvid och samtalade så obe-
sväradt hon förmådde om likgiltiga ting; man väntade att
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hon skulle visa någon förlägenhet för Patkul, men hon blic¬
kade nästan stoltare på honom än på någon af de andre.

Frukosten var framstäld och alla betraktade den läng¬
tande, men Irene gaf intet tecken att man skulle sätta sig
till bords.

»Haf förbarmande med oss, ädla fru; vi förgås af hun¬
ger!» utropade ändtligen en af gästerne.

»Jag väntar på professorn», svarade Irene.
»Men om han dröjer till middagen?»
»Så vill jag väl se hvilken af så höfviske riddersmän

skulle undandraga sig att vänta med mig.»
Belåtenheten var just icke stor, men man måste gifva sig

till tåls.
Irene var rik på samtalsämnen, men de svar hon erhöll

blefvo allt kortare.
Herrarne hviskade med hvarandra, derefter sade sig Pat¬

kul vilja gå och hemta professorn.
Han återkom genast derefter med honom.
Irene skyndade till hans möte, och mycket upprörd kysste

han hennes panna.
Nu var ändtligen den efterlängtade stunden inne, anrätt¬

ningarna hade en strykande afgång, och samtalet hotade att
blifva lika lifligt som föregående dag. Vid dess slut före¬
slogs att man skulle dricka skålar.

Irene gjorde genast min att stiga upp.
»Nej, nej, sköna fru, I måsten sitta qvar.»
»Det är vår lycka skålen gäller!» ropade Patkul.
»Jag begär att först af alla få taga till orda», sade Irene

med en fast och bestämd blick.
»Tala! tala!»

»Till mig hafva anländt vigtiga papper och handlingar,
som jag önskar att aflemna hvart och ett efter dess adress.»

»Äro de nyligen komna?»
»För några dagar sedan.»
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»Från Sverige?»
»Också från Polen.»

»Verkligen!» sade Patkul med stigande intresse.
»Jag har dem i biblioteket.»
Hon steg upp för att gå dit; tvenne af de närvarande

följde henne. Denna ringa utsigt till räddning var således
förlorad.

Hon tog paketet och återvände till matsalen, likväl utan
att taga plats vid bordet.

Med anledning häraf slutade frukosten temligen snart, och
Irene lemnade derefter till hvar och en hvad honom tillhörde.

Bjellror hördes nu utanför. Hur hennes hjerta klappade.
Alla utom hon skyndade till fönstren.

»Presten!» ropades jublande. »Ändtligen!»
Irene kunde knappt hålla sig uppe.
»Han har låtit vänta på sig.»
»Så mycket kärkomnare är han.»
»Nu ha vi ingen tid att försumma.»
»Se här, ädla fru, ett papper som ni måste underskrifva.»

Det lades framför henne.

»Jag måste först läsa det.»
»Det behöfs icke», sade Patkul; »skrif blott.»
»Aldrig!»
»Vi fordra det.»

»Jag gör det icke.»
»Så läs det då.»

Det var en i laglig form affattad förbindelse, genom
hvilken Irene afstod egorätten till alla sina gods och gårdar
till sin blifvande make, Johan Reginald Patkul; skulle hon
dö före honom, blefvo de • hans egendom genom ömsesidigt
testamente.

»Och min dotter?» frågade hon förvånad.
»Skall af mig åtnjuta en dotters rättigheter.»
»Hon tar arf efter sin fader.»
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»Han testamenterade alltsammans till er.»

»Derför skänker jag icke till en främling kvad som
med all rätt tillhör henne.»

»Det är också livad jag har sagt», utropade professorn,
»men ingen har trott mig. Man ville icke låta mig få träffa
dig, af fruktan att jag skulle inverka på ditt beslut.»

»Allt är i ordning för ceremonien. Hvar är brudparet?»
frågade presten, som i denna stund inträdde, klädd i full
ornat.

»Här!» svarade Patkul och ville fatta Irenes hand.

»Jag underskrifver aldrig denna handling!» utropade hon
och slet sönder papperet.

»Så må dermed anstå så länge. Kom nu!»
A nyo ville han fatta hennes hand.
»Nej, nej, jag viker icke för våld!» Och hon drog fram

en knif, som hon vid frukosten obemärkt lyckats tillegna sig.
»Se här mitt försvar!»

Professorn ville skynda fram till henne, men man knuf¬
fade honom bort.

»Ären I en rätt andans man», ropade han till presten,
så skydda och försvara henne!»

Denne mumlade några otydliga ord och syntes lika för¬
skräckt som förlägen.

Irene hade tagit plats i en fönstersmyg midt emot dör¬
ren; alla de andre stodo framför henne.

»Om någon ibland eder går ett steg emot mig, så stöter
jag denna knif i mitt bröst!» utropade hon. »Synden derför
faller på edra hufvuden.»

Det var harm och raseri som stodo att läsa i Patkuls

uttrycksfulla ansigte. »Och jag svär vid min ära», sade han,
»att er gamle vän icke lefver nästa minut om ni ej genast
kastar mordvapnet ifrån ederU»

»Gör det icke, Irene! Bry dig icke om mig! Jag skall
ändå snart dö; låt mig få göra det för dig!»
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Men knifven föll ur hennes hand.
Ett triumferande löje flög öfver Patkuls ansigte.
Bifallsrop ljödo genom salen.
»Eins då ingen som vill och kan hjelpamig!» utropade

Irene i utbrottet af sin förtviflan.

»Jag vill det, min fru!» svarade en ungdomlig röst, och
en ung officer i svensk uniform skyndade hastigt fram i
rummet.

Alla blickade förvånade på honom och derifrån till dörren,
som var uppfyld af svenske soldater.

Hade de fallit från himlen? Ingen hade hört eller sett
dem komma.

»Hvad söken I här?» frågade Patkul med stolt hållning
och gick den främmande till mötes.

»Endast slottets egare har rätt att göra mig den frågan.»
»Det är jag», tillade han.
Officeren säg frågande på Irene.
»Kom i håg min ed», hviskade Patkul till henne.
Med ett skrämdt uttryck såg hon upp på den främ¬

mande. »Fråga min gamle vän der borta.»
Professorn hade redan förut sökt att komma fram, men

man hindrade honom derifrån. Detta blef en anvisning för
officeren; men å nyo stälde Patkul sig i hans väg: »Ert namn,
min herre!»

»Säg först ert», svarade den tillfrågade.
Patkul rodnade. »I aren oförskämd!»
»Det spörsmålet kunna vi sedan afgöra. — Sex man hit!»

ropade han med högre röst. »Man tycks vilja hindra den
gamle mannen att komma fram.»

Sex soldater marscherade genast in, skaran drog sig un¬
dan, och professorn hade återfått sin frihet. Med raska steg
skyndade han till Irene.

En rådvill tystnad hade uppstått.
Åter igen var det Patkul som tog till ordet:
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»Jag begär att få veta med hvad rätt den der herrn
blandar sig i enskilda angelägenheter.»

»Med hvad rätt?» Främlingen stod tvekande.
»Hafven I blifvit kallad?»

»Nej, men utan rätt är jag icke.»
»Så bevisa den, eller jag påstår att ni är en bedragare.»
Officeren tog hastigt en kedja af halsen med vidhängande

medaljong, som han lemnade till Irene.'
Hon kastade en blick på den och uppgaf ett glädjerop.

»O Gud, jag tackar dig! Se, se!» Hon lemnade medaljongen
till professorn. »Ert namn, min herre?»

»Löjtnant Bruner.»
»Var hjertligt välkommen, och blif min beskyddare! Gud

sjelf har sändt er.»
»Af hvilken fara hotas ni?»
»Nu mera af ingen», sade hon och fattade hans arm.

»Desse herrar hafva kommit hit på besök, men jag förmodar
att det nu är deras afsigt att resa.»

»Dessförinnan anhåller jag om ett enskildt samtal», ut¬
brast Patkul häftigt.

»Det kan endast beviljas i löjtnantens närvaro.»
»Han står eder således mycket nära?»
»Ja, mycket nära», svarade hon.
»Men han har förolämpat mig,»
»Om så är, har denna dam dermed ingenting att skaffa»,

genmälde Bruner.
Härunder hade den ene efter den andre af de polske

ädlingarne smugit sig ut.
I den uppretade sinnesstämning hvari Patkul befann sig,

hade han icke gifvit akt derpå. Han hade varit så säker
på sitt rof, och nu undgick det honom. Fruktan för upp¬
täckt skulle kan hända splittra förbundet, och han var för¬
smådd i sin kärlek, han som trott sig vara oemotståndlig.
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Detta var mer än han kunde bära; det kom honom att för¬
gäta att han borde sätta sig i säkerhet.

En hastig blick genom rummet påminde honom om sin
ställning, och utan ett ord till afsked ville han aflägsna sig.

»Arrestera den mannen!» befalde Bruner.

Då drog han sin värja. »Försök, den som vågar!» skrek
han ursinnig, och bröt sig oemotståndligt väg. Soldaterne
skyndade efter utför trappan, men han störtade öfver gården
och försvann i skogen.

Professorn, Irene och den unge löjtnanten stodo vid fönst¬
ret och sågo efter honom.

»Det gläder mig att han kommit undan», sade Bruner.
»Men han är en fiende till Sverige», inföll professorn;

»hans namn är . . .»

»Jag ber er att icke säga mig det. Denna ädla fru
har såsom enskilda vänner i sitt hus emottagit personer som
henne ovetande stämplat mot kung och land. Det var oför-
sigtigt, men icke brottsligt.»

»Ni är vår verklige vän!» utropade professorn och ska¬
kade hans hand. »Gud sjelf sände er till vår hjelp. Och
näst konung Carl — hvars porträtt jag betraktar allt oftare,
ju mer smaken för snus tilltar — är ni den man jag högst
värderar.»

»Tillåt mig då framställa en bön?»
»Begär allt livad ni vill.»
»Att genast, utan ringaste uppskof, alla de bref och pap¬

per blifva förstörda som i ringaste mån stå i gemenskap med
denna sak.»

»Hvad är att frukta?» frågade Irene.
»En undersökning. Det har länge varit kändt att en

sammansvärjning varit å hane; man har också vetat att de
sammansvurne här i slottet haft sina sammankomster. Grefve
Stenbock och nu senast kungen sjelf önska att ni icke skall

Sv. hist. berättelser. IV. 11
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bli komprometterad, och jag erhöll det kära uppdraget att
skynda till er räddning.»

»Men hur hade man fått veta . . .»

»Rykten gå genom luften; man visste att de samman-
svurne skulle begagna sig af det gynnande tillfället då allt
ert tjenstfolk var borta . . .»

»För att tvinga henne till ett giftermål med den der
karlen, som jag inte får nämna; och hon var färdig att sam¬

tycka der till för att rädda mitt lif, likasom det vore värd t
ett sådant offer.»

»Då kom ni», sade Irene.
»Och medaljongen öppnade mig vägen till ert förtroende;

var det icke så?»

»Och till våra hjertan. Inte sant, Irene, också till våra
hjertan?»

»Jo visst!» svarade hon. »I hafven gjort oss en större
tjenst än vi någonsin kunna återgälda.»

»I kunnen tusenfaldt göra det!»
»På hvad sätt?»
»Genom att låta mig behålla denna dyrbara medaljong,

som är mig så kär!»
Hon tycktes tveka ett ögonblick. »Så tag den!» sade hon.
»Nej icke så!» utropade professorn. »Fall på knä, unge

man; hon skall sjelf lägga den kring er.hals; så belönade i
forntiden en ädel dam sin riddare, och så brukas ock för när¬
varande!»

Löjtnant Bruner lydde befallningen, och leende lade hon
kedjan kring hans hals; men när han derefter tryckte en eldig
kyss på hennes hand och såg upp på henne med sina vackra,
själfulla ögon, då rodnade hon, och blyg som en sextonårig
flicka vände hon sig ifrån honom.

Hastigt och, som han trodde, obemärkt förde Nils me¬

daljongen till sina läppar innan han gömde den vid sitt bröst.
Men dermed voro också alla känsloyttringar förbi, och han



163

påyrkade ifrigare än förut en hastig undersökning af alla
papper.

Professorn instämde deri.
»ålen jag förstår icke hvad jag skall gömma eller be¬

hålla qvar», svarade hon.
»Derför öfverlemna vi alltsammans åt vår unge vän; han

förstår saken bäst.»
»Hvad tänker ni på? till en främling! Hellre bränner

jag upp alltsammans.»
»Det skulle väcka misstankar.»
»Om ni kunde läsa i mitt hjerta hur upprigtig och är¬

ligt menad min önskan är att tjena er, hur hvarje hemlighet
troget skall förvaras i mitt bröst, så skulle ni skänka mig
detta dyrbara förtroende.»

Irene såg upp pä honom, och hon, som endast varit van
att lyda sin egen vilja, lemnade sina nycklar och sade till
professorn: »Följ med!»

De begge männen gingo, men hon stannade qvar; hon
kunde icke vara närvarande medan en främling läste hennes
bref. Hon nästan förskräcktes öfver det förtroende hon lem-

nat honom, och likväl var hon viss på att han icke skulle
bedraga henne . . . honom hade hon att tacka för sin rädd¬
ning . . . hur eländig skulle hon icke nu kunnat vara . . .

hvilken förskräcklig menniska var icke denne Patkul . . . och
hela det usla följe med hvilket hon inlåtit sig. — Tankarne
förvirrades allt mer, trötthet och sinnesrörelse togo ut sin
rätt, och hvilande i professorns stora länstol insomnade hon
lugnt.

Under, tiden öppnades och genomsågos bref och hand¬
lingar. Mycket deraf offrades åt lågorna. Att kärlek och
politik så kunde blandas om hvart annat, det hade Nils icke
haft begrepp om; det syntes honom som om den senare hos
Here endast varit en förevändning att eftersträfva den sköna
slottsfruns hjerta och hand. Der påträffade han också bref-
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ven från Ivana. »De äro heliga», sade han och ville lägga
dem å sido, men professorn påstod att de skulle framför allt
läsas. »Jag vet, jag», sade han hviskande, »att man skickade
henne till Köpenhamn för att tjena såsom förkläde åt stämp-
lingarna.»

»Men hon kunde ingenting förstå.»
»Hon fick ingenting veta; man begagnade sig endast af

hennes namn . . .»

»Men då kunna ju brefven ingenting förråda.»
»Hvem vet hvilka ord som blifvit henne lagda i mun¬

nen? . . . Jag ber er, läs brefven; ni skall icke ångra er! . . .

der står också åtskilligt om er! . . . Ja, det behöfver ni icke'
rodna för . . . hon tycker om er!«

Men icke ens denna försäkran kunde jaga färgen från
löjtnantens kinder då han läste de ljufva, älskliga brefven.
Då hördes buller utanför likasom af flere ryttare, och solda-
terne samtalade med dem.

Nils skyndade till eldstaden och kastade dit alltsammans.
»Bättre det», sade han, »än att de skulle förråda något.»
Lyckligtvis flammade en stor brasa i härden, och han rörde
väl om, så att icke de brända papperen skulle skönjas. »Är
detta allt?» sporde han häftigt och med synbar oro.

»Ja, det är allt!»
»Gud ske lof, då har hon ingenting att frukta!»
En soldat inträdde i rummet för att underrätta om

krigskommissariens ankomst.
»Gå och tag emot honom medan jag förbereder fru Ka-

vetsky», sade han till professorn och skyndade sjelf till bi¬
blioteket, der han fann Irene sofvande.

Han stannade ett ögonblick för att betrakta henne. »Hvil-
ken förundransvärd likhet! Det är som om de begge vore en
och samma, endast vid olika ålder.» Han vidrörde henne
sakta med handen.
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Hon slog genast upp ögonen och såg undrande på ho¬
nom, men minnet återvände, och hon reste sig hastigt. »Jag
har visst sofvit mycket länge», sade hon.

Han underrättade henne om hvilka som anländt, och att
den befarade undersökningen nu skulle komma att ega rum.

»Hvad skall jag göra?» frågade hon.
»Lemna dem fritt och obehindradt tillträde öfver allt.

De äro edra vänner, och undersökningen sker endast för syns
skull; men det är nödvändigt att ingenting påträffas som
kan kompromettera er.»

»Men om jag blir tillfrågad?»
»Så håll med mig i allt.»
»Det vill jag», sade hon. »För mig till dem!»
Hon tog hans arm och gick dem till mötes.
Kommissarierne jemte professorn voro redan i matsalen,

der förhöret skulle ega rum.

"Löjtnant Bruner blef genast ålagd att aflägga en detal¬
jerad berättelse.

Han redogjorde för det uppträde som föregått, och fram¬
höll det tillämnade giftermålet såsom den enda orsaken till
den hemgång de föröfvat.

»Hvem var brudgummen?»
»Jag kände honom icke!»
»Och I, ädla fru?»
»Jag har aldrig sett honom förr!»
»Inte heller ni, herrr professor?»
»Inte heller jag!»
»Ni hörde ej heller hans namn nämnas?»
»Är professorn skyldig att i så fall uppgifva detsamma?

Det kunde ju vara missledande.»
»Han eger sin frihet.»
»Då tiger jag!»
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»Emellertid hafva angifvelser blifvit gjorda, som tvinga
oss till en Visitation. Fru Ravetsky har blifvit anklagad för
upproriska stämplingar.» •

Irene syntes mycket upprörd.
»Viljen i tillåta eder tjenarinna att vara oss följaktigV»

frågade löjtnant Bruner.
Hon böjde bifallande på hufvudet, och de gingo genast

att företaga undersökningen; men att den icke kunde leda till
något, veta vi redan, och i eldstaden märktes ej en gång
spår efter brändt papper. Komissarierne ursäktade sitt tvungna
åliggande och frågade Irene om hon icke ville utfärda en

anklagelse mot rånarne.
»Jag afråder derifrån på det allra högsta», afbröt Bru¬

ner mycket lifligt; »de tillhöra fru Ravetskys landsmän, må¬
hända grannar, och skulle på ett eller annat sätt hämnas.
Värdigas förlåta att jag oombedd blandar mig i edra ange¬
lägenheter», tillade han med en djup bugning för slottsfrun,
»och värdigas tro att det sker af det upprigtigaste delta¬
gande.»

»Jag är öfvertygad derom», svarade hon, »och anser att
ni har fullkomligt rätt.»

»Ni låter således hela saken falla V»

»Ja», utropade professorn, »vi låta den falla! Föreställen
•er, mina herrar, att vi voro som bäst sysselsatta att få det
här biblioteket i ordning; hade vi fått vara i fred i två da¬
gar till, hade det varit gjort, och så skulle de komma och
afbryta oss . . .»

Det har säkert förut kostat fiere veckors arbete», an¬
märkte den ene af komissarierne, som ville anses för en för-
ståsigpåare.

»Veckor?» utropade professorn. »Det blir nu i vår tret¬
tiofyra år sedan jag kom hit, och jag vågar påstå att jag
användt tiden väl!»
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På detta sätt leddes samtalet in på andra ämnen. Man
kom på tal om konungen; professorn visade den dosa han
erhållit af honom, och berättade om hans frågor rörande åt¬
skilliga lärda verk; de bevisade på en gång hans blygsamma
tilltro till eget omdöme och hans allvarliga kärlek till ve¬
tenskapen. Irene talade om brefvet som hon funnit. Ville
konungen icke dermed bevisa hur han föraktade angifvelsen
och trodde på hennes oskuld?

Innan komissarierne lemnade slottet voro de fullt öfver-

tygade om att fru Ravetsky var orättvist anklagad.
Den ene frågade löjtnant Bruner om han icke med dem

ville återvända till lägret.
»Jag har fått en månads permission», sade han, »att göra -

besök hos åtskilliga vänner.»
»Ni tänker väl icke lemna oss?» sporde professorn och

fattade honom i armen.

»Om jag får dröja till i morgon, då slottets folk kom¬
mer tillbaka . . .»

"

»Irene, han frågar om han får.»
Komissarierne reste; all fara var öfverstånden.
»Kan inte jag få hjelpa till med biblioteket?» frågade

Nils när de åter befunno sig der inne.
»Tycker ni om läsning?» inföll professorn lifligt.
»Jag är mycket okunnig.»
»Nå det fägnar mig; vi skola lära er.»
»Tiden dertili är för kort.»

»Visserligen, men pä en månad bör man ändå kunna in-
hemta något.»

»Jag reser i morgon!»
»Är det alldeles nödvändigt?» frågade Irene.
»Jag gjorde orätt om jag längre begagnade mig af er

godhet. Ni behöfver mig icke mer.»
»Kan ni då icke se, envisa menniska, att vi tycka om

er. Ni har gjort oss begge, men henne isynnerhet, en tjenst,
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för hvilken hon blir tacksam hela sitt lif. Vi vilja visa det
med vår välvilja och . . . Men hvarför säger du ingenting,
Irene? Det är naturligtvis på din bjudning han väntar.»

»Ni skulle göra oss ett stort nöje dermed», genmälde hon
och räckte honom sin hand.

»Då stannar jag!» ropade han muntert. »Herr professor,
skrif upp att vi ha den tjugusjunde Februari, så att jag icke
glömmer mig qvar öfver den tjugusjunde Mars, och vid åter¬
komsten till lägret blir behandlad som desertör.»

»Det gläder mig att vi ha skottår, så att Februari har
en dag mer än vanligt», sade professorn småskrattande och
gnuggade förnöjd händerna.

Men något arbete blef det icke af den dagen. Alla tre
slogo sig ner vid den flammande brasan; man pratade och
skrattade. Nils berättade tilldragelser från kriget; Carl XII
var hans hjelte, och han ville aldrig sluta när han talade
om honom.

Så glada röster hade icke förr hörts i det mörka, dystra
rummet; ett nytt och friskt element hade kommit dit in; och
de begge som suttit der inne år efter är, undrade nästan på
sin egen högljudda munterhet och' på den ungdomliga, klara
stämman, hvilken i raska drag tecknade det yttre lif som för
dem var så främmande.

De skildes ej åt förr än helt sent, och då som gamla,
bepröfvade vänner.

»I morgon börja vi», sade professorn. »Hela förmiddagen
egnas åt studier och aftonen åt samtal.»

När Irene kom upp på sitt rum, tog hon fram en gam¬
mal dagbok, som hon skrifvit uti för sexton år sedan, under
det minnesvärda vistandet i Stockholm. Den hade fallit henne
i tankarne under det de samtalade vid brasan, och som hon
ej kunde sofva, ville hon se huru hon tänkte och kände den
tiden.
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Det var alltsammans mycket barnsligt och oerfaret, och
likväl hade hon gått igenom ganska mycket, ehuru allt nu
föreföll henne som om det skulle händt en annan menniska.
Sedan hon blef gift hade hon upphört att skrifva. Hon på¬
minde sig mycket väl att hon en gång derefter hade suttit
med pennan i handen och tänkt göra det, men icke funnit
något som var värdt att skrifva om. Så blef boken inlagd,
och hon hade icke vidare sett på den. När hon nu slog upp
det första tomma bladet, tyckte hon väl att denna dag för-
tjenade att antecknas, och hon skref:

Den 27 Februari 1700.

De ville tvinga mig till giftermål och jag tänkte ett
ögonblick på att samtycka, för att sedan få vara i fred. Det
var syndigt gjordt, ty ett äktenskap utan kärlek måste vara
en synd! . . .

Löjtnant Bruner har något hurtigt i sitt väsen, som

mycket behagar mig; derför samtyckte jag också att låta
honom behålla mitt porträtt, ehuru det var bra djerft af ho¬
nom att begära det; men jag skall nog veta att taga min
värdighet i akt. •

Han är mycket okunnig, sade han. Det är ett erkän¬
nande som hedrar lionom, och efter det roar min gamle, käre
professor, skall han gerna få försöka att bibringa honom några
kunskaper. Jag blir väl mycket ensam under denna tid, men

jag kan ju sitta der inne vid mitt arbete, så vida icke . . .

ja, jag skall säga ut det: så vida han icke blir lika tokig
som alla de andre.

Det är sant att han är mycket yngre än jag . . . det
var ändå dumt af mig att låta honom behålla porträttet . . .

God natt, min bok! Få se om jag fortsätter att skrifva i
morgon.
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Den 28 Februari.
Min snälle, förträfflige professor är alldeles förtjust i sin

elev. I)et oaktadt medger han att denne är mycket okun¬
nig, men liar en lätthet att fattg. som är högst ovanlig. . . .

Inbilla sig att han skall kunna lära sig tyska på en månad,
det är ju galenskap! Nu vill han att jag skall läsa histo¬
ria och skaldekonst med honom; jag frågar livad det skall
tjena till? ... En löjtnant! . . . Men för professorns skull
vill jag försöka.

Förmodligen kommer jag att skrifva livar enda dag. Det
skall roa Ivana att se mina tankar om hennes gunstling. . . .

Jag tackar honom icke för att han brände upp hennes bref;
nu har jag ej ett enda förr än vårsol smälter is, och nya
bref som ljufva dufvoposter komma flygande till mig öfver
liafvet. Dyra, älskade barn, skall jag samtycka till din be¬
gäran att komma hem i sommar. Du är endast femton år;
skall du kunna trifvas här i vår ensamhet? Jag ville att
ditt unga hjerta förut hade fäst sig för lifvet. Du bör väl
kunna älska, min Ivana. Om denna lycka blifvit förnekad ät
din mor, skall den kan hända i dubbelt, mätt komma att till¬
höra dig. Jag ville se dina vackra ögon med ren, oskyldig
kårlek fästa på en ung man som är värdig den lyckan att
ega dig. Hvad jag skall komma att hålla af honom! Hur
skall han se ut? Brunt, vackert hår, starka bruna ögon, hög
panna, vacker mun och solbränd, litet brunaktig hy. — Jag
fördrar icke karlar som äro röda och hvita. — Bra hållning,
vacker figur, manlig stämma och svensk; hör du det, Ivana,
jag vill helst att han skall vara svensk.

Jag begriper icke livar jag har sett originalet till den
bild jag tecknat. . . . Ah, löjtnant Bruuer! Ett så löjligt
namn att heta Bruner.

Jag nekar icke att han ser ganska bra ut; men se upp
till min Ivana får han vackert låta bli! Landets förnämste

ädlingar skola täfla om hennes, hand.
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Grefve Nils Bjelke liar till hälften fått mitt löfte för
sin brorson, den unge grefve Erik; det skall vara en utmärkt
ung man, och jag hoppas snart få det nöjet att se honom.

Den stackars grefve Nils har lidit så mycket för min
skull, att jag gerna ville försona livad jag mot min vilja bru¬
tit; men jag har skrifvit till honom att jag endast kan råda;
I vana skall sjelf bestämma sin framt id.

Den 29 Februari.

Jag trodde icke att jag hade så pass mycken förmåga
att undervisa. Yi ha börjat med historien; han finner detta
studium mest intressant. Sedan hörde jag på professorns lek¬
tion; den var litet torr, men lärjungen blef ej sömnig för
det. Jag kan icke neka att han har lätt att- fatta.

Det är besynnerligt att professorn, som annars aldrig
frångår en fattad mening, gör det för honom. Jag har ob¬
serverat det i småsaker, men det förefaller mig som 0111 han
också skulle komma att göra det i vigtigare ting. Jag är
fullt säker på att han aldrig gjort det för mig.

Det är ju mycket bra att den unge mannen behagar
honom; men nog kunde han låta bli att ständigt tala om
vår stora tacksamhetsskuld och utropa: »Är det inte sant,
Irene?» Mitt svar: »Jo visst, bäste vän!» låter derefter så
kallt, och livad annat skall jag säga? För att öfverträffa pro¬
fessorn i loford, fordrades väl allra minst att jag toge vår räd¬
dare i famn, och det har jag ingen lust till! . . . För myc¬
ket och för litet skadar allt!

Den 1 Mars.

Hvad tiden går fort!
Det har den visserligen alltid gjort, men hvarje dag lik¬

nade den andra som tvenne bär, och det var ingenting att
minnas, utom hvad jag läst.
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Nu deremot käns det som om man lefde med, icke stor¬
mande och oroligt, utan som om man sutte vid en lugn strand _

och såge ut öfver det solbelysta hafvet. Lifvet är ändå skönt!
Är det inbillning af mig, eller har icke professorn för¬

yngrats? . . . Mycket gladare har han blifvit, och det är löjt¬
nant Bruners förtjenst; jag skall vid tillfälle säga honom det.

Han har uppfattning, den unge mannen. Professorn,
som emellanåt är oefterrättlig, ville nödvändigt att han skulle
lära sig att snusa!

Jag kunde inte låta bli att säga, att hvad som är en

förlåtlig svaghet hos den gamle, kan vara en ful ovana hos
den unge. Han svarade ingenting, men jag såg med harm
att han tog en pris livar gång professorn bjöd honom. Pas¬
sionen derför hos den gamle har nu blifvit så häftig, att hän
sjelf snusar livar femte minut; det sker, för ordningens skull,
efter klockslag! Jag var stött och satt bortvänd. När lek¬
tionen var slut, tog han boken för att ställa upp den på hyl¬
lan. Då hörde jag professorn utropa: »Ack, din bedragare!»
(Han kallar honom för du). »Irene, det har skett för din skull!»

Jag måste vända mig 0111 för att se hvad det kunde
vara. Professorn pekade på en hel snusnög under bordet och
sade: »Det är en njutning, men han afstår ifrån den'för att
behaga dig: det är bra, det är ridderligt; men mitt snus är
för godt att komma på golfvet, och hädanefter bjuder jag dig
icke något.»

Jag medger att jag rodnade, men han såg icke en gång
på mig, utan svarade helt naturligt, att det ingen konst var
att afstå från det för hvilket man icke hade någon böjelse;
men om han fick den, skulle den troligtvis icke alltid kunna
tillfredsställas, och man borde fly den frestelse man icke var
säker att kunna motstå utan att lida deraf.

Professorn tog honom i famn och sade att han var en

högst ovanlig ung man. Jag har aldrig förr funnit honom
exalterad och öfverdrifven, men den unge löjtnanten har all-
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deles vridit om hufvudet på min gamle vän; jag måste ha
ett allvarsamt samtal med honom i detta ämne.

Den 2 Mars.

Vi gjorde i dag en utfärd tillsammans, professorn och
jag i släde, han på sin vackra häst. Det är lustigt att det
är efter den som konungen gifvit honom sitt namn. Pro¬
fessorn tycker att han borde förändra det till Brunner, och
som jag är af samma mening, kommer jag hädanefter att
kalla honom löjtnant Brunner.

Vädret var obeskrifiigt vackert; vi voro muntra och glada
och tänkte minst af allt på någon fara. Då mötte från sidan
en kolbonde, körande sitt lass. Han skrek och hojtade, och
jag förmodar att detta var orsaken att hästarne blefvo skrämde
och började skena. Under vanliga förhållanden hade olyckan
varit ringa, ty vår pålitlige kusk har många gånger redt sig
med ett par skenande hästar; nu vet jag icke om han var
drucken eller hade somnat; nog af: tömmarne rycktes ur hans
hand, han föll af och vi skulle helt och hållet varit beroende
af ett par skenande hästar så vida vi icke haft honom med
oss. I ett nu flög han framom oss på sin eldige springare.
Vägen bar utför till ett bråddjup, men han fattade posto tvärs
öfver vägen. Föreställningen om den gräsliga sammanstötnin¬
gen injagade dock hos mig en sådan förskräckelse att jag för
första gången i mitt lif svimmade af.

Det säger sig sjelft att allt detta försiggick mycket ha¬
stigare än jag hunnit nedskrifva det.

När jag vaknade låg jag på marken på slädfällen, mitt
hufvud hvilade mot hans bröst, ocli hans armar omslöto mig.
»Gud ske lof!» var det första ord som jag hörde yttras. ...

Med en för mig ovanlig magtlöshet tillslöt jag å nyo ögonen.
Då hviskade han till mig att allt var lyckligt öfverståndet;
i stället för att rusa emot honom hade hästarne kastat sig åt
sidan och tumlat öfver hvarandra på samma gång som släden
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stjelpte. Flere kolbönder, som med detsamma kommit till
städes, hade hjelpt upp hästarne, och professorn var nu syssel¬
satt att ordna släden. Alla dessa underrättelser voro ju myc¬
ket tröstande, men ändå rullade tårar öfver mina kinder, jag
som aldrig brukar gråta. . .. Han tryckte mig sakta intill
sig och talade så vänliga ord; jag blygdes öfver att jag låg
qvar, men min svaghet var så stor, att jag tyckte mig hafva
funnit en hamn, från hvilken jag icke vågade skilja mig.

Professorns röst återkallade mig ändtligen till mig sjelf.
Han sade att allt var i ordning, och att hästarne blifvit så
lugna att han kunde köra dem, i fall jag inte ville.

Härunder försökte jag att stiga upp, men han tillät det
ej; oaktadt min försäkran att jag mycket väl kunde gå, bar
han mig till släden och bäddade omkring mig med nästan
öm omsorgsfullhet. Jag ville köra, men han tillät det inte;
hans häst fick gå lös bredvid, och han blef sjelf vår körsven.

Professorn var outtömlig i sitt beröm; jag tyckte att
han var upphöjd deröfver.

Kusken var hemma före oss. Brunner frågade mig om
han fick tala vid honom om den skedda olyckan. Jag sam¬

tyckte, och när gamle Buskoj sedan kom och bad mig om
förlåtelse, sade han att löjtnanten talat sådana ord, att han
aldrig skulle förgäta dem.

Den 3 Mars.

Vi hafva studerat hela förmiddagen; det är ett nöje att
arbeta med honom.

På aftonen, när vi sutto vid den flammande spiselhärden,
berättade han om sin barndom. Han är en fattig smedson.
Han kunde icke dölja sin rörelse när han talade om äfventyret
på Carlberg. Medaljongen har grundlagt hans lycka, säger
han; den har varit drifkraften till hans handlingar. Nu,
sedan jag samtyckt att han får behålla den, skall den följa
honom till hans lefnads slut.
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Ehuru indirekt, var det nästan en förklaring som för-
tjenat tillrättavisning; men jag har honom att tacka för så
mycket, att öfverseende nästan är en pligt, och dessutom är
han så ung, endast 22 år.

Ben 4 Mars.
Han påstår att mina vagnshästar stå för mycket stilla.

Ruskoj stötte axeln illa i fallet och blir visst länge oförmö¬
gen att köra dem. Nu har han erbjudit sig att hvarje dag
motionera dem. Han kör mycket bra, och jag följde med i
dag. Vi besökte några fattiga, till hvilka jag medförde åt¬
skilliga matvaror.

Vi underläto derför icke hvarken lektionen i geografi eller
historia; läste också ett poem af Stjernhjelm.

Ben 5 Mars. •

Utfärd som i går. sedan studier.

Ben 6 Mars.

I):o d:o.

Han sade, att om han vore bildhuggare, skulle han be¬
gära att få modellera min hand. Jag blef icke ond, men
jag skall för framtiden icke hålla den på bordet medan vi
arbeta tillsammans.

Ben 7 Mars.
Hur olik han är mot alla andra unge män! Foster¬

landskärlek, allmän välvilja, rättskaffenhet äro de fordringar
han ställer på alla, men i första rummet på sig sjelf. Jag
tycker allt mera om honom, men skall derför icke glömma
att jag är 33 år och han endast 22; således 11 års skilnad.

/

Ben 8 Mars.
Om jag träffat honom i min ungdom, hur hade det då

gått? Jag börjar förstå att det kan finnas en kärlek som
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är så stark att den bryter alla fördomar och sätter sin egen
lycka högre.

Grefve Bjelkes passion var brottslig. Icke derför att han
var mer än dubbelt så gammal som jag, utan emedan lian
var man och far. Dessutom var det endast fruktan och med¬
lidande han ingaf mig, men icke ett grand af kärlek.

Den 9 Mars.

Han har en gång älskat en vacker bondflicka, och hon
bröt med honom för att få en rik man, den enfaldiga tokan.

Jag frågade om han ännu sörjde henne? »Till min
blygd måste jag bekänna att jag icke gör det», svarade han.
Men när jag sade att han numera kunde göra ett fördelakti¬
gare parti, så var det nästan med skälfvande röst han gen¬
mälde att han skulle förbli ogift, ty den lian egnade sin hyll¬
ning stode allt för högt att han skulle våga begära hennes
hand.

Det var icke långt ifrån att jag hade utropat: »Betänk
då, oförnuftige yngling, att det är elfva år oss emellan!
Om du nu icke inser det, skall du komma att göra det inom
nästa tiotal.

Professorn är mig icke till den ringaste hjelp. Han
är ett enda lofqväde från morgonen till qvällen, och uppre¬

par att han icke begriper hur vi skola uthärda när Brunner
reser ifrån oss.»

Jag erkänner att jag är af samma mening, men jag
aktar mig nog för att uttala den.

Den 10 Mars.

I dag har jag skrifvit till Ivana att hon får komma
hem. Hvad hon skall bli glad!

Bland professorns öfriga besynnerligheter är också den,
att han nästan vresigt frågade hvad det skulle tjena till, när
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jag förut önskat att hon skulle stanna i Sverige. Jag för¬
står honom icke!

Den 11 Mars.

Vi fortsätta våra dagliga utfärder. Han har tagit för
vana — allt sedan olyckan skedde — att lyfta mig ur och i
vagnen. De första dagarne tyckte jag inte jag kunde neka
honom ett så oskyldigt nöje; nu börjar jag finna behag i att
lyftas på hans starka arm, ty den ger ett stöd som nästan
blifvit mig kärt. Om jag vore fem år yngre och han sex år
äldre, vet ingen livad som kunde hända.

Den 12 Mars.

I dag har jag haft bref från Ivana, ett förtjusande bref,
som bevisar både hennes förstånd och hennes rena, oskyldiga
sinne. Min femtonåriga dotter berättar mig om ett anbud,
som blifvit henne gjordt. Grefve Erik Bjelke har begärt
hennes hand, och hans farbroder, grefve Nils, har förklarat
sig bemyndigad att försäkra dem om mitt bifall.

Det oaktadt har min kloka Ivana sagt sig icke vilja ge
något bestämdt löfte förr än hon blir sexton år. Hon skrif-
ver att det skulle vara en sådan lycka att få vistas hemma
hos mig, att tanken på ett giftermål, som skulle förhindra
henne derifrån, nästan synes henne förhatlig.

Grefve Erik lär vara på väg hit, och har sagt att han
genast efter framkomsten skulle besöka mig för att söka er¬
hålla mitt förord; men Ivana ber att jag icke skall gifva
honom det, utan efter mitt löfte lemna henne valet fritt.

Var lugn, älskade barn! Välj hvem du vill; jag fäster
dervid endast det vilkoret att du icke ger din hand utan ditt
hjerta. Lifvet blir deraf tomt och glädjelöst. Men om din
mor också dömer af erfarenhet, så tro derför icke att hon,
glömsk af sin ålder, genom en oförståndig förbindelse skall
kasta skugga på din ljusa lefnads lycka!

Sv. hist. berättelser. IY. 12
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Den 13 Mars.

Vore jag icke otacksam om jag inte hyste tillgifvenhet
för den som räddat min dotters och mitt eget lif, som be¬
friat mig från ett tvunget giftermål med en person som jag
afskyr, och som nu senast spridt ett obeskrifligt bohag öfver
vårt tysta, enformiga lif. Hur vördnadsfullt är icke hans
uppförande! Aldrig har han tillåtit sig att trycka min hand
eller yttra ett ord som förrådt en ömmare känsla! ... Hvaraf
dömer jag då att han hyser en sådan? .. . Jag vet inte. ...

Kan hända bedrar jag mig.. . . Bondqvinnan eger må hända
ännu första rummet i hans hjerta! Fru Kavetsky skall icke
göra henne det stridigt.

Den 14 Mars.

I morse sade jag honom att jag icke ville fara ut och
åka. Han blef ledsen, det såg jag tydligt, men professorn
var genast villig att följa med, och färden måtte ha varit
synnerligt angenäm, ty de blefvo borta nära två timmar.
Efter hemkomsten voro begge vid särdeles godt lynne; det
kom icke i fråga ett ord om att jag saknades.

Professorn sade på eftermiddagen, att det förvånade honom
att en ung man kunde trifvas tillsammans med en gammal
gubbe och en ensam qvinna. »Jag skall komma att räkna
denna tid för den lyckligaste i mitt lif», svarade han, »och
om jag under fortsatta studier lyckas tillegna mig de kun¬
skaper hvartill grunden här blifvit lagd, skall det må hända
förklara hvarför mitt hjerta stannar qvar här.

Jag kan icke beskrifva hvad jag dervid erfor.

Den 15 Mars.

I dag och hädanefter kommer jag att följa med på mor¬
gonpromenaderna; derigenom förekommer jag alla häftiga ut¬
brott, och nu börjar jag bli rädd. Det får icke komma till
en förklaring; om jag också är säker på mig sjelf, vill jag
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icke bedröfva honom med ett afslag, som han må hända skulle
tillskrifva bördsstolthet. . . . Jag är glad att endast tvenne vec¬
kor återstå; det blir tomt efter honom, men jag föredrar det.

Den 16 Mars.

Är jag väl säker på mig sjelf! Har jag funnit mig så
väl i någons sällskap som i hans? När vi sitta bredvid hvar-
andra, läsande i samma bok, är det inte som om ett osyn¬

ligt nät omslöte oss begge. Vi skulle kunna sitta alldeles
tysta utan att den sympatiska förtrollningen derför upphörde.
Ar detta kärlek? . . . Jag som varit känslolös för så mångas,
måste jag nu sjelf erfara den? Måste? Fins det väl på jor¬
den något ljufvare? Hur uppfyller den icke hela min själ,
alla mina tankar!

Hvart har nu all ödslighet, all tomhet i lifvet tagit
vägen! Naturen är icke allenast uppfyld af vårsol och vårluft,
mitt hjerta är det också, och den öfverströmmande glädje det
nu erfar, skulle det vilja dela med hela verlden. Jag kän¬
ner mig som en ny, en annan menniska. Men min ljufva
hemlighet behåller jag för mig allena; icke han, icke någon
annan skall få veta den . . .

Den 17 Mars.

Att bruka förställning är ingen lätt sak. Jag skulle
försöka att iakttaga något främmande emot honom. Han
var gladare än vanligt och röjde, tyckte jag, ett sjelfförtro-
ende som sårade mig.

Det var under det vi läste historien; jag mins knappt
livad det var om ... Gustaf Adolf, tror jag.

Jag svarade kallt och kort på en fråga han gjorde.
Han såg undrande på mig.

»Säg mig hvarigenom jag ådragit mig edert misshag»,
sade han nästan bedjande.

»Det är ingenting; läs, läs bara!»
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»Det kan jag icke förr än jag får veta . . .?»
»Jag är inte missnöjd.»
»Är det säkert?»

»Tviflar ni på mitt ord?»
»O nej, gif mig er hand!»
Jag vågade icke neka.
»Får jag kyssa den?»
»Hvad skall det tjena till?»
»Till bevis på att intet groll finnes oss emellan.»
»Det finnes icke något!»
»Tack!» Så kysste han den. Jag ville genast derefter

draga den tillbaka.
»Den är så kall; låt mig få värma den!»
Jag teg och underkastade mig, ty jag var rädd att för¬

råda mig. Han fortsatte läsningen, men hvad den afhand-
lade vet jag inte; jag önskade bara att den snart skulle bli
slut. Min andra hand var lika kall, men jag kände hur vär¬
men spred sig äfven till den. Ändtligen fick jag stiga upp,
men då öfverraskades jag af att se professorn småskrattande
betrakta oss.

»Min söta Irene, hvad du är rödblommig!» sade han.
Jag vände mig hastigt bort, men min förlägenhet var

verkligen ganska plågsam.

Den 18 Mars.

I dag har jag varit på min vakt, och jag må säga till
hans heder att han icke begärde fa taga min hand. . . . Det
är omöjligt att inte tycka om honom; han är så olik, så
mycket bättre än alla andra.

Den 19 Mars.

I dag skulle han skrifva ett bref, och professorn och
jag sutto allena i biblioteket. Mot vanan voro vi begge tv sta
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Slutligen utbrast professorn hastigt: »Jag säger dig, Irene, du
måste gifta dig.»

»Hvarför det?» frågade jag helt förskräckt.
»För din och min skull, men också för hans.»
»Är det så säkert att han älskar mig?»
»Tviflar du på det?»
»Sanningen att säga gör jag det inte, men ingen qvinna

ger sig utan motstånd. Betänk den stora skilnaden i börds-
och lefnadsförhållanden.»

»Han räddade dig från Patkul.»
»Jag är elfva år äldre än han.»
»Det ser ingen, och hans närvaro gör dig yngre för

hvarje dag.»
Kärleken har den förmågan, var jag nära att säga, men

jag teg lyckligtvis.
»Nå, har du beslutat?»
»Ännu inte.»

»Sä gör det snart. Om en vecka reser han.»
»Har han sagt något till eder?»
»Icke ett ord, men jag ser på honom att .. .»
»Så lofva mig obrottslig tystnad.»
»Är jag den förste som blir underrättad?»
»Kan ni tvifla på det?»
Han slöt mig i sin famn. »Gud välsigne dig, min dotter»,

sade han. »Jag skall dö nöjd om jag vet att du är lycklig
vid sidan af en redlig man.»

Brunner kom strax derefter, men när han såg att vi
begge voro upprörda, ville han gå.

Professorn bad honom stanna qvar; vårt samtal var redan
slut. Det inverkade emellertid ofrivilligt på oss alla tre. Vi
längtade att meddela oss med hvarandra, men ett visst nå¬
got höll oss tillbaka. Vi skildes med saknad och längtade
att å nyo mötas.
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Den 20 Mars.

Hvilket uppträde! Jag skall berätta i ordning.
Jag kunde inte sofva i natt; jag står vid en vändpunkt

i mitt lif.. . . Farväl alla mina föresatser och beslut! Mäg-
tigare än min vilja är den allbeherskande känsla som intagit
mitt hjerta.. .. Hvilken tyrann är icke kärleken! Hvad bryr
sig den som älskar om bördsfördomar. Han är en ringa smed¬
son, och jag skall känna mig stolt öfver att få kalla honom
min herre. O min Gud, mitt lif har varit så fattigt och
eländigt ända hittills, och nu strömmar lifvets högsta och
ljufvaste lycka emot mig med all sin salighet!

Det var en kall och regnig morgon, men jag sjelf före¬
slog vår vanliga morgonpromenad. Jag ville att han skulle
få tillfälle att förklara sig; mitt hjerta flög honom till mötes.
Hvarför längre dölja att det tillhör honom! ... Han svepte väl
in mig och jag tillät det utan invändning. Sedan satte han
sig vid min sida och vi foro af. Regnet slog honom i an-

sigtet, men han sade att det betydde ingenting, allenast jag
inte hade ondt af det. Under ett sådant väder kunde inte
ett samtal komma i gång, men jag njöt af dessa tusende små
bevis på hans ömma omvårdnad, jag kände mig sä lycklig af
det närvarande, att jag inte önskade något mer.

På hemvägen hade vi regnet på ryggen. Han ville taga
af sig sin kappa för att svepa den omkring mig; döt tillät
jag inte, men jag samtyckte att dela den med honom, och
den befans tillräcklig för oss begge. Sä sutto vi tätt slutna
till hvarandra. Han såg på mig med sitt vackra leende.
»Hvad ni är god!» sade han.

»Derför att jag är mycket lycklig!»
»O, den som vågade tala . . .»
»Icke nu», liviskåde jag.
»Ni vet det ... ni har gissat min hemlighet.»
»Jag tror det.»
»Och ni förlåter?»
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»Jag gör mera . ..»
»Ni samtycker . ..?»
»Tyst nu ... en annan gång.»
Han drog en suck, men lydde utan invändning. Vi voro

strax derefter hemma. Hade vädret varit vackert, skulle vi
kommit hem som ett förlofvadt par, men så som jag satt
lutad emot honom, kunde jag icke mottaga en kärleksförkla¬
ring; den måste derför uppskjutas.

Vid framkomsten lyfte han mig som vanligt ur vagnen;
jag tyckte mig märka en främmande person bredvid profes¬
sorn i fönstret, och en tjenare underrättade mig om att det
var grefve Erik Bjelke. Jag såg på Brunner att besöket icke
var honom angenämt. »Ni tycker icke om honom», sade jag.
»Jag fruktar att han tycker ändå mindre om mig», svarade han.

Jag sade honom att vi skulle följas ät in så snart jag
fått kläda öm mig.

»Dä får ni sjelf se de blickar hvarmed han skall för¬
söka att krossa mig», svarade han leende.

Han hade rätt; grefven rynkade ögonbrynen vid hans
åsyn och hade den oförskämdheten att endast vända sig till
mig och icke låtsa se honom.

»Grefve Erik Bjelke och löjtnant Nils Brunner», sade jag.
»Jag trodde herrarne voro bekante.»

»Jag känner endast mina likar!» var det högdragna svaret.
Han var lugn, men jag kände mig djupt sårad. Min

blifvande make förtjenar hela verldens aktning. »Herr grefven
är kanske endast underlöjtnant?» genmälde jag med all den
ironi jag deri förmådde inlägga.

Han rodnade. Jag hade således träffat rätt.
»Jag tillhör en af landets äldsta och högsta familjer»,

svarade han med pösande högmod. »Men under krig kunna
till och med skoputsare svinga sig upp.»

Brunner teg fortfarande och gick till professorn.
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»Den sanna förtjensten gör sig alltid gällande», svarade
jag. »Den förringas heller icke af andras afund.»

»Man förstår förträffligt konsten att ställa sig in, märker
jag. . . . Det är en öfverdrifven godhet att i ett sådant hus
som detta upptaga en ovärdig.»

Här afbröt jag honom och sade att jag ansåg mig sjelf
bäst i stånd att bedöma med hvilka personer jag ville umgås
och hvilka jag hedrade med min vänskap. Löjtnant Brunner
var bland de sistnämnde, och jag fordrade för honom samma

aktning som visades mig sjelf. Han bleknade af harm, och
jag såg hur han bet sig i däpparne för att dölja det bittra
svar han hade på tungan. Med en sväng på klacken vände
han sig mot Brunner och sade i beskyddande ton:

»Löjtnanten har varit länge här?»
»Ja!» svarade denne.
»Och tänker dröja ännu längre?
»Ja!»

»Kanske aldrig resa härifrån?»
»Nej!»
»Förstår ni icke att det är ett oförskämdt intrång?»
»Nej!»
»Som jag inte tänker tillåta!»
»Jaså.»
»Anser ni mig för en narr?» skrek han ursinnig.
»Ja!»
»Skall jag fördraga sådant?» utropade han, vändande sig

till mig. »Der ser ni sjelf . . .»
Brunners svar föreföllo mig ganska besynnerliga, men

jag försvarade honom i alla fall:
»Jag vet icke med hvad rätt ni tillåter er ett sådant

förhör här i mitt hus och i min närvaro?»
Det tycktes göra intryck på honom. Han mumlade nå¬

got om sin olyckliga häftighet och hoppade derefter genast
in på det ämne som utgjorde ändamålet med hans besök.
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Genom sin beskrifning på Ivana tilldrog han sig allas vår
uppmärksamhet.

När han förmådde teckna henne sålunda, måste hon verk¬
ligen vara förtjusande. Jag såg på Brunner; han lyssnade
till beskrifningen med lika mycket nöje som professorn och
jag. Nästan utom mig af glädje utropade jag: »Gud ske lof,
jag får återse henne i sommar, ty hon kommer hit!»

»Ivana!?» inföll Brunner hastigt och med uttryck af den
högsta öfverraskning.

Vi sågo alla på honom, och han rodnade starkt: »Jag
visste, jag trodde icke . . .» sade han.

»Har jag inte berättat det . . . kanske icke heller för
min gamle professor?» utbrast jag för att öfverskyla förlägen¬
heten. »Jo, mitt lilla barn, min Ivana kommer verkligen!»

»Jag trodde mig hafva sagt att hon redan var en ung
dam», inföll grefven.

»Hon var endast åtta år när jag såg henne senast, och
det fordras att hon kommer hit för att jag och mina vänner
skola tro henne vara äldre.»

»Det är den enda antagliga ursäkten för löjtnantens djerf-
het att nämna henne vid namn.»

»Kanske icke jag heller får göra det?» sporde professorn,
som hittills suttit alldeles tyst.

»Det är en sak jag icke vågar afgöra.»
»Mycket fägnesamt!»
»Men löjtnanten förbjuder jag det!» ropade grefven och

gick denne in på lifvet.
»Gör ni?» svarade Brunner utan att vika undan.
»Vet ni att ni är en usling?»
»Nej!»
»Att en af oss måste ut härifrån?»
»Ja!»

»Tror ni att det blir jag som viker?»
»Ja!»
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Grefven nästan skrek af ilska.
»Hvad är detta?» utropade professorn. »Hotas vi af en

hemgäng nu igen?»
»Men förstår ni då icke att han förolämpar mig?»
»Vill ni säga oss hvarför ni bara svarar ja och nej?»

frågade min gamle vän och vände sig till Brunner.
Denne smålog nästan mot sin vilja: »Det är på konun¬

gens befallning», sade han. »Han vill att jag icke skall svara
grefven annorlunda.»

Professorn utbrast i ett skallande skratt och jag kunde
ej hindra mig ifrån att draga på munnen. Grefve Erik såg
ut som om han velat taga lifvet af oss alla tre. Det var

nödvändigt att jag blandade mig i saken, och jag yttrade
derför, att som löjtnanten icke kunde bryta mot konungens
befallning, torde grefven, för fredens bibehållande, göra bäst
i att hädanefter endast vända sig till professorn eller mig.
»Jag bryr mig icke om att hålla fred med honom!» skrek
den galna menniskan.

»Men jag vill hafv^ den i mitt hus!» Dessa ord, som,
efter hvad professorn sedan yttrade, sades med mycken värdig¬
het, gjorde behörig verkan. Grefven insåg att han burit sig
dumt åt och mumlade en hop ursäkter. ... Vi skildes ovan¬
ligt tidigt.

V id afskedet tryckte Brunner sakta min hand, och jag
tror nästan jag besvarade det.

Icke på länge har jag känt mig så trött!

Den 21 3Iars.

Hvilken odräglig dag! Ingen promenad, inga samtal,
ingen läsning! * . . och likväl måste vi skiljas inom några
dagar! För huru länge? Vet jag väl det! En lysande lef-
nadsbana ligger framför honom. Vågar jag begära att han
skall afbryta den för att tillbringa ett overksamt lif vid min
sida? Men jag förstår heller icke hur jag hädanefter skall
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kunna uthärda lifvet skild från honom. . . . Hvilken egoist
jag har blifvit. . . . För befordrandet af Ivanas lycka vill jag
underkasta mig att lefva skild ifrån henne! ... Är min kär¬
lek till honom mindre oegennyttig? Bort det! . . . Bes, min
älskling! Jag skall bida dig tåligt, och blir du också borta
för alltid, så vet jag att du kommer mig till mötes i det
nya landet, der ingen skilsmessa finnes! . . . Min lycka är sä
ny; jag fruktar nästan att den är för stor för mig. . . . Der-
för måste jag vara beredd på att icke få behålla den länge.

Den 22 Mars.

Ännu talar han icke om att resa härifrån! Brunner till¬

bringar nästan hela dagarne i biblioteket med professorn, hvil¬
ken nu också öfvertagit mina ämnen. Svartsjuk är han heller
icke! . . . Nå ja, det är ju till min dotter som grefven friar.
Men i dag, när jag sade till denne att Ivana sjelf får välja
sin make, hade han den oförskämdheten att yttra att hans
kärlek tvekade i valet mellan mor ech dotter. Harmens rod¬
nad färgade mina kinder, och jag svarade obetänksamt, att
som mitt val redan vore gjordt, borde han slå alla sådana
tankar ur hågen.

Han stirrade på mig med största häpenhet. »Det kan
icke vara möjligt», sade han.

»HvilketV»
»Att denne löjtnant Brunner skulle våga . . .»

Jag märkte att jag förrådt mig: »Han har aldrig för¬
sökt intränga i ett förtroende som icke godvilligt lemnats
honom. Det vore godt om alla visste att följa hans exempel.»

Mina ord gjorde synbar verkan; han teg en lång stund.
När han å nyo började, var det med berättelser ur fältlifvet,
i hvilka han spelat en framstående rol; slutligen också om
sina framgångar hos fruntimmer. Minst tio partier bafva
blifvit honom erbjudna!... Jag följde ett förut gifvet exempel
att endast svara ja och nej; men jag kunde icke annat. Tan-
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karne voro upptagna med jemförelser mellan desse begge.
Till den ene lyssnar jag med största uppmärksamhet; ingen
djupsinnig lärdom kommer mig till mötes, men jag läser i en

menniskosjäl som ingenting har att dölja; det är som en klar
källa, hvilken återspeglar allt som finnes på djupet — och det
är alltsammans godt, det värmer hjertat, det lockar till kär¬
lek. När han tar min hand, erfar jag ett ljuft välbehag och
låter honom gerna behålla den; en tryckning af hans kommer
mitt hjerta att klappa hårdare. Detta måste vara själarnes
sympati! . . . Hvilken åtskilnad mot grefve Erik! Hans hand
har en fuktighet som påminner om ormens hala skinn; det
är något svampartadt, liflöst deri, som gör att jag genast vill
befria min egen. Ivana kan icke älska en sådan man!

Af allt hvad han sagt mig i dag mins jag ingenting
annat än den oöfvervinneliga antipati han inger. Skall han
då icke resa!

Hur skickligt Brunner förstår att undvika honom; de ära
endast tillsammans under måltiderna. Då är det vanligen vi
tre som underhålla samtalet. Professorn inleder det med ytt¬
randen om något lärdt verk; han har troligtvis talat derom
förut med Brunner, annars skulle icke denne kunna deltaga i
samtalet med så mycken sakkännedom. Jag gör mina frågor
för att framhålla hans vetande. . . . Det anar mig att min
gamle, hederlige professor tror sig lura oss att omedvetet ställa
i dagen hans gunstlings kunskaper.

Brunner märker intet; hans tacksamhet gör honom blind.
Men jag är det inte. . . . Också blinkar min gamle vän allt
emellanåt till mig, likasom ville han säga: Vi begge förstå
hvarandra.

Men den som rigtigt våndas under dessa samtal, det är
grefven. Han är som en orm i en myrstack; försöker han
att göra sig gällande, vips är professorn framme, och hans
myrsting, så oskadliga de än tyckas vara, tysta alltid mun¬
nen på vår orm. Vänder han sig till mig med en fråga,
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svarar jag mycket hastigt, för att icke förlora tråden af sam¬
talet, och följden deraf är, att han får sitta som stum åhö¬
rare. Att det skall förarga honom, tar jag för gifvet; men
hvarför resår han inte? . . . Han bör lika litet trifvas med

oss, som vi med honom! . . . Emellanåt ser Brunner på mig
med frågande, nästan sorgsna blickar; han ogillar att jag
låter grefven dröja; men om jag inte gjorde det. hvem vet
om icke en strid skulle uppkomma mellan dessa begge, och
detta måste jag förekomma! . . . Lider jag väl mindre af att
icke under dessa återstående dagar få vara tillsammans med
honom; nu måste jag till och med bevaka mina blickar för
att icke förråda min hemlighet.

Den 23 Mars.

I morgon bli vi ändtligen af med honom! Blott en enda
dag återstår mig sedan att vara tillsammans med Brunner.
Gud i himmelen livad kärleken- är besynnerlig: en sådan en-
våldsherskare, en sådan tyrann! ... Då skola vi åka ut till¬
sammans. Alla lektioner inställas ... tillsammans i biblioteket
skola vi tre uppkasta framtidsplaner, men afgörandet lemnas
till honom, likasom all min magt och myndighet. Jag har
befalt så länge; nu skall det blifva ljuft att endast få lyda!

Jag har i dag varit vänligare än vanligt mot grefven.
men jag fruktar han är alldeles för fåfäng att begripa, att
glädjen öfver hans afresa är enda orsaken dertill.

Den 24 Mars.

Skall det gå så hela lifvet, att mina ljufvaste illusioner
skingras just som de äro nära att nå sin fullbordan? . . . Men
jag gör orätt i att klaga; han kommer ju tillbaka, och jag
vet att han älskar mig — mycket olika alla andra, men just
så som jag vill bli älskad! . .. Jag skall berätta alltsammans.

I morse, medan vi sutto vid. frukostbordet, anlände från
lägret en kurir, som medförde ett bref till löjtnant Brunner.
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Han läste det och lade det sedan bredvid sig. En hastig
blick öfvertygade mig om att det var något ledsamt, men
jag vågade icke fråga. Professorn var mindre diskret, och han
gjorde det med nästan barnslig nyfikenhet.

»Ingenting annat», svarade Brunner, »än att jag måste
resa inom tvenne timmar.»

Det kändes som om åskan slagit ned!
Grefven småskrattade. »Jag beklagar att sötebrödsda-

garne äro förbi», sade han.
Professorn sade till mig: »Säg till om vin! Jag vill

dricka en skål för vår unge vän.»
Jag gjorde det genast.
»Som jag icke har lust att dricka den skålen, hoppas

jag det tillätes mig att stiga upp från bordet», sade grefven
häftigt och reste sig.

»Ni gör oss ett verkligt nöje dermed», förklarade pro¬
fessorn med ett ironiskt leende.

Jag endast nickade bifall, och han gick.
Men stumhetens ande låg ännu öfver oss.
Så kom vinet. Betjeningen blef utvisad.
Professorn fylde glasen, och så talade han om förr och

nu. »Förr» var en målning af hur vi begge sutto allena år
ut och år in, då lifvet var ett evigt enahanda. »Nu» var när
Brunner kom; han förde med sig det friska lifvet, han var
som våren. Professorn hoppades, att om han också reste, skulle
han komma tillbaka för att aldrig mera skiljas ifrån oss.

Jag såg att Brunner reste sig, men jag förmådde icke
göra en rörelse. Nästa ögonblick låg han vid mina fötter.
»Får jag behålla denna?» frågade han och framtog medal¬
jongen med mitt porträtt. . . . Likasom han icke visste det
förut!

»Tills jag byter ut det mot originalet», svarade jag.
Han tryckte bilden mot sina läppar och kysste sedan

mina händer med passionerad häftighet. Min mun hade gerna
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beseglat förbundet, men han var säkert för blyg att bedja
mig derom, och jag var glad att icke professorn sade något.

Hur de omfamnade hvarandra, desse begge! Det var
som far och son.

»Nu tillhör du oss!»
• »Det är en så stor lycka, att jag icke vågar tro på den!»

svarade han upprörd.
»Den måste blifva en hemlighet för alla», svarade jag.

»Glöm det icke!»
»Så länge ni fordrar det!»
I samma stund kom grefven tillbaka; han berättade att

vädret var förträffligt, och frågade om jag icke ville fara ut
och åka.

Mitt kortfattade afslag tycktes förtreta honom; han ka¬
stade sig ned i en stol. Må hända ångrade han att så länge
ha lemnat oss allena.

Brunner gick för att ordna sin packning. Hans häst
stod sadlad på gården; allt tjenstfolket hade samlat sig der
nere för att få taga afsked af honom. Jag gaf ett tecken ät
professorn, och han följde mig genast. Vi borde befria Brunner
från obehaget att taga afsked af sin fiende, och dessutom
önskade vi tre att ännu en gäng se hvarandra utan vittnen.

Strax utanför dörren möttes vi; han ärnade sig in för
att taga afsked. Nu kunde jag icke motstå min känsla, jag
sträckte armarne emot honom och föll till hans bröst! Han
slöt mig hårdt intill sig — men han kysste mig inte.

Afskedet från professorn var som förut: sedan följde vi
honom ut på trappan och åskådade derifrån affärden. Vi
viftade med våra näsdukar så länge vi kunde se en skymt
af honom — ack, det var som om all lifvets glädje hade flytt!

Grefven hade förmodligen stått vid fönstret; det förar¬
gade honom att så mycket afseende gjordes vid en person af
så ringa betydenhet, och han fälde bitande ord om skoput-
sare, som komma sig upp i verlden.
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Jag var så bedröfvad och grefven syntes mig så för¬
aktlig, att jag inte vårdade mig att svara;, men professorn
sade rent ut, att en skoputsare som arbetat sig upp i verlden,
var långt mera förtjent af aktning än en grefve som endast
bade sina förfäders dygder att tacka för det anseende han
åtnjöt.

Det var skarpa ord, och de gjorde åsyftad verkan. Gref¬
ven tog afsked och frågade om han framdeles fick göra ett
besök. Jag svarade att en Bjelke alltid skulle vara välkom¬
men, äfven om personligheten icke behagade mig.

Det var säkert icke med mycket vänliga känslor han
lemnade oss. Men vi voro glada att bli befriade ifrån honom.

Och nu skrifver jag icke mera i min dagbok förr än
han kommer tillbaka! . . . Skola våra dagar nu blifva lika
enformiga som förut?

Nej, nej och tusende gånger nej! . . . Vår och sol ha
kommit både ute och inne; visst inträffa ännu nattfroster och
kyla, men solen skall förjaga dem .. . gräs och blommor skola
spira upp. Det blir sommar der ute, och när han vänder till¬
baka, blir det också sommar här inne. . . . Jag har nu så
mycket, mycket att tänka på. . . . Allt ligger klart och ljust
framför mig — blott ett är mig obegripligt: hvarför kysste
han mig icke?

III.

Det var generalmajor Stenbock hvilken afsändt det bref
som återkallade löjtnant Bruner. Konungen hade flere gånger
frågat efter honom och ogillat en så lång permission under
krigstid.

Den raske springaren förde honom till lägret, men hans
tankar och förhoppningar ilade än snabbare öfver haf och
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land. De hade räddat hvarandras lif, dessa begge som en

gång skulle tillhöra hvarandra. Barnet hade vuxit upp till
jungfru; lik en valkyria skulle hon komma till hans" möte
midt under alla krigets fasor. Det är hennes egen mor som
för henne till honom. Hon återtager icke bilden förr än hon
gifvit honom originalet. . . . Hvilken qvinna!... ännu så ung
och skön! Näst sin Ivana älskade han henne högst i verlden.
Bredvid hvarandra måste mor och dotter förefalla såsom tvenne

syskon. ... Fåfänga, bördsfördomar, allt hafva de försakat för
hans skull — det vill säga: Irene har gjort det; Ivana vet
ännu ingenting. Äfven för henne måste saken tills vidare hållas
hemlig; hennes unga hjerta skall fälla utslaget och afgifva
domen... . Ingenting är således ännu afgjordt, men förhopp¬
ningar taga himmelen med storm, och löjtnant Bruner var
allt för lycklig att betvifla sin framgång.

Anländ till lägret, emottogs han med jubel af vänner
och kamrater. Hans första besök var hos Stenbock; denne
sade honom, att i följd af den kalla vintern och dåliga qvarter
härjade smittosamma sjukdomar bland trupperna. Det be-
höfdes pålitligt folk att se till dem, och konungen hade flere
gånger yttrat, att på Bruner skulle han lita. General Sten¬
bock befalde honom derför att genast gå till konungen och
inhemta hans vilja.

Då han inträdde i konungens tält, fann han denne vid
skrifbordet, ifrigt sysselsatt att utfärda en hel hop förordnin¬
gar och reqvisitioner. Carl lyfte på hufvudet och sade små¬
leende:

»Är du här nu, Bruner?»
»Att emottaga ers majestäts befallningar.»
»Bra! Vänta så länge.»
Han fortfor att skrifva en stund; sedan lade han papperen

ifrån sig och vände stolen.
»Hon var ingen förrädare?»
»Nej, ers majestät.»

Sv. hist. berättelser. IV. 13
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»Hur mår den gamle professorn?»
»Förträffligt; han har lärt sig snusa, för att så mycket

oftare fä anledning att betrakta ers majestäts porträtt.»
»Komissarierne afgåfvo ett vackert vitsord öfver den klok¬

het hvarmed du handlat.»
»Om jag lyckats vinna min konungs bifall . . .»
»Så tar han dig å nyo i anspråk. Men nu gäller det

inga vackra damer.»
»Hvad helst konungen befaller.»
»Många och svåra sjukdomar ha utbrutit. Är du rädd

att bli smittad?»
»Lif och död stå i Guds hand.»
»Det tror jag med. Du skall följa mig i morgon. Jag

vill pröfva dig.»
Löjtnanten bugade sig, men konungen gjorde intet tec¬

ken att han skulle gå.
»Hvad gjorde du der så länge?» frågade han slutligen,

småleende, och såg upp på honom.
»Jag studerade.»
»Hvad då?»

»Tyska språket, historia och geografi.»
»För hvem?»
»Professorn.»
»Endast för honom?»
»Historia och geografi för fru Ravetsky.»
»Derför har också den historien blifvit utspridd, att du

förälskat dig i henne.»
»Hvilken orimlighet! Hon är mycket äldre än jag.»
»Och mycket förnäm, hvilket betyder ännu mer.»
»Hon har varit som en mor för mig.»
»Så mycket bättre. Nu glömmer du väl allt hvad du

lärt.»

»Nej, jag tänker fortsätta.»
»På egen hand?»
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»Jag har hunnit så långt att jag tror mig kunna göra
det.»

»Nå, det låter höra sig. Farväl med dig; vi träffas i
morgon.»

Det var underlöjtnanten som dernäst tog honom i an¬

språk. Han hade att afgifva tjensterapport. Derefter följde
åtskilliga förtroliga meddelanden. Bruner fick veta att hans
långvariga vistande hos fru Ravetsky ej allenast väckt afund,

. utan också misstankar och mycket sqvaller.
Grefve Erik Bjelke hade yttrat: Om löjtnant Bruner är

qvar hos fru Ravetsky vid min ankomst dit, skall jag kasta
ut honom derifrån.

»Fäldes yttrandet i fleres närvaro?» frågade Bruner med
skenbart lugn.

»Jag tror det, men jag har det ur tredje hand.»
»Då skall jag anse det såsom osagdt. Grefven må lägga

märke till sina ord för framtiden.»
»Du har blifvit ömtåligare än förr.»
»Jag tror nästan.»
»Får jag gratulera?»
»Nej.»
»Det skall vara hemligt?»
»Fråga mig inte.»
»Du har lyckan med dig.»
»Det är sant.»

»Men var på din vakt.»
»För hvad?»
»Du har fiender.»
»Hvilka då?»
»Afundsmän öfver det företräde konungen ger en ringa,

obetydlig ...»
»Skoputsare! Säg ut ordet.»
»Kan hända ännu mer detta sista.»

»Välviljan jag rönt hos fru Ravetsky?»
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»Grefve Bjelke liar säker förhoppning om att erhålla
hennes dotters hand.»

»Det är osanning.»
»Hur vet du det?»

»Nog af att jag vet det.»
»Har du bevis?»
»Kan hända.»

»Gör dem då gällande: annars kan du vara beredd på
en duell om dagen.»

»Dueller äro förbjudna.»
»Men de brukas ändå.»

»Jag slås inte.»
»Man skall tvinga dig.»
»Då går jag till konungen.»
»Och får hela officerskåren till fiender.»
»Det får jag underkasta mig.»
»Betänk dig väl.»
»Hvad annat har jag att göra?»
»Förklara alla rykten osanna.»
»Det kan jag icke.»
»Så bevisa deras rätmätighet.»
»Äfven om jag lofvat tiga.»
»Det gäller ditt lif.»
»Skall jag inför hela officerksåren yppa hvad som blifvit

sagdt endast åt mig?»
»Anförtro det blott till en enda, och han gör din sak-

till sin egen.»
»Utan att förråda hemligheten?»
»Han skall ingenting säga.»
»Nåväl, se här.» Han tog fram medaljongen och öpp¬

nade den. »Det är hennes porträtt.»
»Ett barn?»
»Det enda porträtt som fins af henne.» Han gömde det

omsorgsfullt.
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»Hon har gifvit det till dig?»
»Ja.»
»Du skall bli fredad; lita på mig.»
De tryckte hvarandras händer och skildes.
Men det ångrade, det plågade Nils att han yppat den

hemlighet han hittills kunnat dölja.
Påföljande morgon i god tid åtföljde han konungen på

dennes utfärd till soldatqvarteren. Öfverallt, hvart man kom,
låg nästan hälften af manskapet till sängs; men som sängar
icke funnos i större myckenhet, lågo lika många sjuklingar
på halm, som var utbredd på bräder öfver jordgolfvet.

Utan fruktan för smitta gick konungen in bland dem,
tröstande och uppmuntrande, samt tillsade sjukvaktarne om

trogen vård och passande födoämnen.
Värst stod det till bland vestmanländingarne: 400 man

lågo sjuke, och sinnesstämningen ibland dem var ovanligt
tryckt och nedstämd.

»Vill du stanna qvar här, så gör jag dig till regements-
qvartermästare», sade konungen.

»Om ers majestät befaller.»
»Godt! Din befattning börjar genast. Jag kommer igen

om några dagar. Gud vare med dig!»
Bruner valde genast en bostad som låg något aflägsnad.

Flere af befälet voro döde, andre sjuke. Förstämningen var
allmän. Vid sådana tillfällen är det märkvärdigt att se hvad
en stark och kraftig vilja förmår. Första åtgärden blef att
skilja de mer och mindre sjuke från hvarandra. Friskt hö och
halm anskaffades; den torkades i ugnar och utbyttes mot den
gamla, fuktiga. Hvarje bädd ordnades omsorgsfullt, och åt
hvarje sjuk egnades särskild vård. Passande födoämnen an¬
skaffades, och löjtnanten gick sjelf omkring för att se till att
livar och en fick hvad han skulle hafva.

När konungen tvenne dagar derefter kom tillbaka, för¬
vånades han öfver den förbättring som inträdt.
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»Hur har du burit dig åt?» frågade lian.
»Endast vakat öfver en sorgfälligare vård och en bättre

samt helsosammare föda.»
»Du skulle behöfvas vid Dal-regementet», sade Carl; »jag

kommer nu derifrån; der står illa till.»
»Om vi icke få behålla honom, så gå vi åt allesammans»,

stönade en gammal soldat.
»I viljen gerna ha honom qvar?»
»En blir frisk allenast af att se på honom.»
»Så skynda er med det; han skall få stanna qvar hos

er så länge.»
»Gud välsigne honungen!»
»Gud välsigne konungen», upprepades från sjukbädd till

sjukbädd.
»Tack, mina vänner», genmälde denne. »Våren förvissade

om att jag icke glömmer er i mina böner.»
Man hade väntat, att af de fyrahundrade sängliggande

skulle icke femtio tillfriskna; men tack vare den nye rege-

mentsqvartermästarens omtanke och tillsyn blef det endast
omkring femtio som ströko med och trehundrafemtio som
tillfrisknade. Flere sjuknade visserligen, men sjuknummerären
blef icke mera så hög, och på samma gång minskades också
fruktan för sjukdomen.

Det blef en sägen bland de sjuke, att den som löjtnan¬
ten tog i handen, den dog icke, och så eftersträfvade den,
till hvilken han närmade sig, att få taga hans hand; miss¬
troendet var försvunnet, man hoppades på lifvet och trodde
att det var kommet med honom.

En dag när konungen besökte sina vestmanländingar,
sade han till Nils: »Min frände pfalzgrefven har illa insjuk¬
nat; jag önskade du vore hos honom. Jag tror mera på vår¬
den än på läkemedlen.»

»Om ers majestät önskar, skall jag genast. . .»
»Hvad tror du då hans omgifning skulle säga? En högt
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uppsatt person har lof att dö, men icke att stöta konvenan¬
sen for hufvudet. Adolf Johan skall dö, men han skall göra
det efter utfärdadt ceremoniel. Du skall stanna der du är,
min gosse; der gör du godt och går ingen i vägen.»

Löjtnant Bruner var icke okunnig om den ovilja som
afunden framkallat. Efter sin återkomst till lägret hade
grefve Erik utfarit mot honom i de skarpaste tillmålen. »Han
har», sade han, »med djefvulskonster intagit fru Ravetsky och
den fånige gamle professorn; det är icke omöjligt att han
redan har henne så i sitt våld, att han tvingar henne till
ett giftermål; men är det icke redan ingånget, skall det hel¬
ler icke komma till stånd.»

»Vi skola samfäldt förhindra det!» ropade kämraterne.
»Han duellerar icke.»
»Han skall tvingas dertill.»
»Då går han till kungen.»
»Den fege uslingen!»
»Feg är han icke», invände löjtnant Åvon.
»Du tar hans försvar.»

»Jag säger som det är.»
»Från min afsigt att gifta mig med flickan tänker jag

inte afstå», inföll grefve Erik, »men jag hemställer om mina
kamrater skulle hvsa aktning för mig i händelse min sko-
putsare blefve min svärfar.»

»Nej, nej!» skreko alla i korus.
»Hvad återstår mig då att göra?»
Härpå kunde intet svar afgifvas; man såg på hvaran-

dra, likasom man blygts för att uttala det högt; men löjtnant
Åvon, som underrättade Nils om hvad som händt, förestälde
honom tillika hvilka faror som hotade.

»Du har icke förrådt min hemlighet?»
»Det tjenade ingenting till.»
»Då hyser jag ingen fruktan. Gud har hittills underbart
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skyddat mig; han gör det nog också hädanefter på det sätt
han för godt finner.»

»Du frestar.»

»Nej, jag tror på honom och fyller min pligt.»
»Så skyll dig sjelf.»
Brimer hade skrifvit så väl till professorn som fru Ra-

vetsky, för att hembära dem sin varmaste tack. »Uttala livad
jag tänker och känner vägar jag icke», tillade han, »men va-
ren förvissade om, att äfven under det mödosamma arbete
jag nu åtagit mig, skall mitt hjerta vara hos eder, likasom
minnet af den lyckliga sammanvaron med dem, som nu stå
mig närmast, skall förljufva hvarje bitter stund i mitt lif.
Af fruktan att smitta kan transporteras med bref, afsäger jag
mig härefter den glädjen att skrifva till eder förr än jag kan
säga: allt är nu åter godt igen.»

Brefvet måste gå genom många händer innan det kunde
komma till sin bestämmelse. Till förekommande af smitta
voro sjukqvarteren strängt afspärrade, och Bruner väntade
heller icke att erhålla några underrättelser från Irene och
professorn.

Pfalzgrefvens död hade djupt smärtat konungen, men
från denna tid tycktes sjukdomen vara i aftagande. Mot slu¬
tet af April blef hög och varm luft, och förbättringen gick
nu hastigt.

Men sjukligheten hade varit stark och hären blifvit så
betydligt försvagad, att det icke var att tänka på några krigs¬
rörelser förr än förstärkningar anländt från Sverige.

Dessa voro icke att vänta före medlet af Maj.
Löjtnant Bruner återvände till hufvudqvarteret, icke utan

en dunkel aning 0111 väntande obehag. Derför öfverraskades
han ganska mycket af det välvilliga bemötande lian rönte. En¬
dast några få låtsade icke se honom, deribland naturligtvis
grefve Erik. De andre lyckönskade honom att hafva undgått
smittan och prisade den raskhet och det mod lian ådagalagt.
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Men ingen omnämnde med ett enda ord hans vistande hos
fru Ravetsky, en grannlagenhet för hvilken han var tacksam.

En af de första dagarne i Maj fann han en afton i sitt
rum ett bref af följande innehåll:

»Begär genast afsked, eller åtminstone transport, och res
så snart som möjligt. Det gäller lifvet.

En okänd vän.D

Bruner visade det för general Stenbock.
»Såå, det har gått så långt», sade denne. »Hvad tänker

ni göra?»
»Naturligtvis stanna qvar.»
»Men om de hålla sitt ord?»

»Jag kan försvara mig.»
»Visserligen mot öppet anfall, men antag att de an¬

vända list och försåt?»
»Det göra de icke.»
»Lita ej derpå.»
»Vågar jag bedja herr grefven gömma detta bref; det

får endast framvisas i händelse jag skulle falla för ett försåt.»
»Men konungen har icke råd att förlora en så tapper

krigare och duglig officer.»
»Jag vore ovärdig denna benämning om jag misstänkte

mina kamrater för lömska afsigter eller flydde för en inbillad
fara. Min öfvertygelse är, att man vill försöka att skrämma
mig härifrån, och jag skulle anse det nedsättande för kårens
värdighet i händelse jag fogade mig derefter.»

Stenbock räckte honom småleende handen. »Jag tror
nästan att jag handlade på samma sätt. Emellertid kom¬
mer jag att sätta mina spioner i rörelse; oförberedde skola
vi icke vara.»

Men icke den ringaste anledning till misstanka förefanns.
Om något var i görningen, bedrefs det åtminstone med stor
hemlighet.

Man visste att generalguvernören i Lifiand, Erik Dahl-
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berg, i Riga var sysselsatt att bygga en flottbro öfver Diina-
floden. Bud mellan honom och konungen gingo och kommo
ständigt, och det talades om att ett uppbrott snart skulle ske.

Efter flere dagars ansträngdt och ihållande arbete vid
skrifbordet ville konungen företaga en jagt. Det berättades
att vargar härjade i granskapet, och så många af officerarne
som önskade, voro kallade att deltaga deri.

Löjtnant Bruner hade olyckligtvis tjenstgöring, men hans
kamrater sade att en så skicklig skytt borde väl inte vara
frånvarande vid ett sådant tillfälle; han borde begära per¬
mission.

Men general Stenbock svarade helt kort,, att löjtnanten
erhållit sådan mer än någon annan. Nu hade han vaktgö-
ring och fick hälla sig hemma.

Den stränga domen väckte missnöje bland det yngre be¬
fälet; man ville förmå honom att gå till konungen, men der-
till nekade han bestämdt. »Om jag icke får vara med nu,
kan det väl bli en annan gång», sade han.

På aftonen samma dag samtalades lifligt inne hos ko¬
nungen om morgondagens jagt. Någon af de närvarande ytt¬
rade, att det var skada det icke den ypperste skytten fick
vara med dervid.

»Hvilken är det?» frågade Carl.
»Löjtnant Bruner.»
»Visst skall han vara med,»
»Han har icke fått permission.»
»Gå efter Stenbocken.»
Han infann sig genast.
»Hör på, Måns Bock, hvarför vill du icke låta min gosse

vara med på jagten i morgon?»
»Han har tjenstgöring, ers majestät.»
»Det hade han hårdare än någon annan när han en hel

månad vakade natt och dag öfver sjuke och sårade. Nu kan
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lian behöfva ruska om sig, och derför måste du ge honom
permission.»

»Vågar jag fråga om han sjelf vändt sig till ers majestät
med begäran derom?»

»Nej, sådan disciplin du håller, skulle han icke under-
stått sig något sådant. Det är hans kamrater som gerna
vilja hafva honom med, förstår du?»

»Detta är så nytt att jag knappt vågar tro att det är
allvarligt», genmälde generalen och kastade en skarp, forskande
blick omkring sig.

Var det af förlägenhet eller af någon annan orsak som
fleres ögon fäldes till marken.

»Jag skulle önska att ers majestät afstode derifrån.»
»Det vet du ju att jag aldrig gör när jag en gång sagt

min vilja.»
Stenbock bugade sig. »Jag tvår mina händer», sade

han och svor. Bud afsändes genast om att löjtnanten skulle
infinna sig, och denne fann vid sin ankomst sin höge förman
vid det förskräckligaste lynne.

»Löjtnanten följer med på jagten i morgon», röt han till
vid hans första åsyn.

»Som generalen befaller.»
»Nej, för djefvulen, jag skulle förbjuda det i fall det be¬

rodde på mig. Haf tankar och ögon med sig, och se till att
han icke sjelf blir villebråd.»

»Herr general!»
»Tig och lyd!» skrek denne. »Jag hade min själ lust

att anklaga honom för subordinationsbrott.
Bruner stod tyst och orörlig.
»Han har understått sig att göra en invändning!»
Intet svar.

Stenbock gick hotande emot honom, men den andre stod
orörlig och mötte lugnt den stränga blicken, som likasom
uppmjuknade dervid.



204

»Begriper han icke att jag ej vill förlora honom», sade
generalen nästan rörd.

Det blänkte till i löjtnantens ögon. »Jag ser ingen fara
derför», svarade han lugnt.

»Sin blindhet rår ingen menniska för, men dumhet blir
straffad, kom ihåg det.»

Bruner stod tyst medan generalen mätte rummet mbd
hastiga steg. Hastigt stannade han framför honom. »Löjt¬
nanten blir skjuten i morgon.»

Samma lugna, orörliga hållning.
»Som en hund, förstår han!»
»En trogen hund, herr general!»
»Ja, det vet Gud, och derför måste jag väl sjelf vara

med för att bevittna olyckan och utkräfva hämnd, om jag
icke kan förhindra den. Gå nu hem och gör sitt testamente.»

Bruner bugade sig och gick, men han kunde icke förneka
att han tyckte det generalen burit sig högst besynnerligt åt.
I stället att efter hans råd göra sitt testamente, tog han fram
och beskådade ett litet ljuft englaansigte, tillhviskande det
sina glada, ljusa förhoppningar om en framtid, lika rik pä
kärlek och lycka som på ära och anseende. Han ville icke
begära Ivanas hand förr än han genom lysande bedrifter för-
värfvat ett namn som hon kunde vara stolt att bära. Om
han derefter skulle fortsätta sin krigiska bana, derom var
han icke enig med sig sjelf. Konungen hade sagt att han
hoppades ett snart slut på kriget; att soldaterne då skulle
återgå till fredliga värf, och hvar och en egna sina krafter
åt det allmännas tjenst. Bruner skulle för sin del vilja öf-
vertaga någon gård som tillhörde Ivana; han skulle bli en

trogen förvaltare. Ville hon derefter skänka honom sin hand,
hur han skulle göra allt för att bereda hennes lycka! Fru
Ravetsky hade lofvat honom den. »Behåll porträttet», sade
hon, »tills jag ger er originalet!» Men icke ens en mor har
rätt att så förfoga öfver sin.dotter, *och Bruner skulle aldrig
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med ett ord påminna om hennes löfte. Fri skulle Ivana vara,
så i sin kärlek som i sitt val, elniru han aldrig skulle älska
någon annan än henne. Grefve Erik var hans rival; om hon
gåfve honom företrädet, livad skulle han då göra? . . . afstå,
naturligtvis! . . . Detta syntes honom likväl hårdast af allt,
och han bad Gud bevara sig för en så svår, så bitter pröf-
ning.

Följande morgon uppsteg solen strålande klar, luften var
ovanligt mild och uppfyld af tusentals bevingade sångare. Det
blef tidigt lif i lägret; sadlade hästar, hundkoppel, och solda¬
ter, bärande nyputsade skjutgevär, mötte man öfverallt. Ko¬
nungen hade utsatt afresan till klockan sex, och den som icke
var punktlig, kunde lika gema helt och hållet uteblifva.

Löjtnant Bruner var hvarken den förste eller den siste.
Innan konungen kom roade man sig med att helsa hvarje
nykomling med ett hurra, och Bruner erhöll derför också ett
sådant.

1 allmänhet hade välviljan mot honom varit i ständigt
stigande; nu skakade man hans hand och yttrade den lifii-
gaste belåtenhet med att få hans sällskap.

Det kunde icke falla Bruner in, att icke detta skulle
vara allvarligt menadt, och derför gladde det honom mycket
att den forna oviljan ändtligen försvunnit. De inse nog att
jag icke är någon ovärdig kamrat, tänkte han förnöjd.

Klockan precist 6 kom konungen, åtföljd af general Sten¬
bock jemte några andre högre officerare. Han helsade mun¬
tert på dem alla, och tåget satte sig genast i rörelse.

»De ha icke ätit upp löjtnanten ännu, kan jag se!» mum¬
lade Stenbock i Bruners öra.

»Steken är dem för hårdsmält», svarade denne.
Grefve Erik var också med, men hade som vanligt icke

helsat på Bruner; nu red han, omgifven af några få vänner,
ett stycke bakom de öfrige, allesammans inbegripne i lifligt
samtal.
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Vindarne buro orden längre än de voro ämnade att gå,
och Bruner hörde tydligt sägas:

»Klokheten och allas vår säkerhet fordrar att grefven
beqvämar sig dertill.»

Vår löjtnant såg att hans närmaste granne kastade en

hastig blick på honom, och denne yttrade derefter skrattande:
»Hvad är det som klokheten och herrarnes säkerhet fordrar
att grefven skall beqväma sig till? Vi höra blott orden, men

begripa icke meningen.»
Det blef på en gång alldeles tyst.
»Jag fruktar de upptagit skämtet illa», sade Bruner.
»Så får jag bereda mig på en utmaning.»
»För en sådan obetydlighet?»
»Det är ingenting ovanligt.»
En af de efterkommande satte nu sin häst i karrier, så

att han kom jemnsides med Bruners.
»Det var löjtnanten vårt samtal gälde», sade han.
»Får jag fråga i hvad afseende?»
»Vi sade grefve Erik Bjelke, att klokheten fordrade att

han försonade sig med löjtnanten; vi skulle annars bli hans
ovänner, emedan vi icke hade någon säkerhet för att han ej
på samma sätt skulle förgå sig mot oss.»

»Herrarnes höga börd är förmodligen det bästa och säk¬
raste skyddet.»

»Han medgaf att vi hade rätt.»
»Verkligen?»
»Här ser ni beviset.»
»Er hand, löjtnant Bruner!» sade grefve Erik, som i detta

ögonblick befann sig på andra sidan om honom. »Vill ni
glömma det förflutna?»

»Ja», svarade denne och räckte honom handen.
Det var ett kallt, intetsägande handslag, men skulle ändå

anses såsom en försoning.
De andre officerarne yttrade sin belåtenhet, och handslag
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och vänskapsförsäkringar vexlades mellan allesammans, ehuru
Bruner egentligen var den som gifvit anledning härtill.

Han var ändtligen framme der skallet skulle ega rum.
Några bönder angåfvo livar varggroparne funnos: det ålåg fol¬
ket att drifva fram djuren, hvarefter den egentliga jagten
skulle taga sin början. En kedja bildades. Stenbock kallade
Bruner och befalde honom vara sin närmaste man. »Löjtnan¬
ten skall ju vara skicklig skytt», sade han vresigt; »jag är
kommen för att få se prof derpå, och önskar derför att han
håller sig i min närhet: Hin bössa skall stå till tjenst om
hans klickar.»

Nils teg som vanligt och intog den anvisade positionen.
Konungen ilade å stad utefter kedjan; han ville gerna att
kastspjutet skulle vara det vapen som hufvudsakligen använ¬
des. Ryttaren sprängde då i full karrier emot vargen och
kastade spjutet; vanligen mättades det mot hufvudet, såsom
den ömtåligaste punkten, och kunde i lyckligaste fall genom¬
borra detsamma, då spetsen trängde ut genom halsen. Det
blef djurets bane. Träffa de det deremot mindre väl eller var
icke kastadt med tillräcklig kraft för att tränga djupt, steg¬
rades djurets ursinne, det anföll vanligen, och jägaren hade
då bössan att tillgripa.

Konungen var lika road af som skicklig i denna jagt och
utsatte sig för faran utan ringaste fruktan.

Nu smälde ett skott, och böndernes skrik besvarades af
ett mångfaldigt eko. Det var tecknet att vargarne kommo
fram. Ändtligen syntes en och annan långsamt luffande; med
spejande blickar sågo de sig omkring, och tungan hängde
blodröd ur gapet. Icke mindre än tio stycken drefvos upp
på en gång. De höllo sig först tillsammans, likasom ovissa
om de skulle inlåta sig i striden; men förvirrade af skriket
och oredan samt några skott, som aflossades bakom dem, sking¬
rades de i ett ögonblick och satte af i vildaste fart rakt emot
sina fiender. Jägarkedjan måste förhålla sig stilla; endast
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då djuren närmade sig fingo jägarne inlåta sig i strid. Det
var naturligt, att så snart kampen började var ordningen på
sitt sätt bruten.

Konungen, som fattat posto midt i vägen, var den för¬
ste som började striden; han hade gjort ett ganska lyckligt
kast, men besten stod qvar och tycktes dyrt vilja sälja sitt
lif. En page lemnade konungen ett nytt spjut — men här
togs Kils' uppmärksamhet i anspråk af en gammal varghona,
som rusade emot general Stenbock; hon var åtföljd af en
yngre, som tycktes vilja fly förbi Bruner. Han kastade sitt
spjut med sådan framgång, att djuret genast, vrålande, tum¬
lade öfver ända.

»Bra gjordt!» ropade Stenbock. »Men så var det också
fint skinn att ta på; den här har en så hårdt garfvad hud,
att hvarken jern eller stål biter på den. Drif spjutet genom
buken på besten.»

Detta hade sig icke så lätt när djuret stod på fyra ben;
men det reste sig på två för att taga ett hopp mot sin fiende,
och det väl rigtade spjutet träffade rakt i buken. Vargen
föll till marken, men vände och vred sig under ett förfärligt
vrålande.

Bruner hoppade af hästen och skyndade att gifva den
sin bane med värjan. Men i samma stund framstörtade fyra
unga varjar, förmodligen afkomlingar af den fallna. Bruner
fick icke tid att komma upp på hästen; han hade endast sin
bössa och sin värja att försvara sig med. General Stenbock
fälde genast den ene, medan löjtnanten tappert stred mot tre
och en lång stund lyckades hålla dem från lifvet. Stenbock
ropade på hjelp.

De närmaste tycktes icke blifva varse livad som för¬
siggick; deras uppmärksamhet var rigtad åt ett annat håll.
Men generalens rop »skjut, skjut!» var för högljudt att icke
höras på långt håll. En hel mängd jägare kommo i fullt
språng.



209

»Skjut, skjut!» ropade fiere.
Skott på skott aflossa^des, men icke. allenast vargarne

föllo, utan deras tappre fiende dignade ock sanslös till marken.
Stenbock, som varit i strid med en af vargarne, vände

sig hastigt om vid bössknallarne.
»I Herrans namn, hvem har gjort detta?» ropade han

skummande af raseri.
Alla stodo bleke af förskräckelse.
Stenbock skyndade till den fallne och upplyftade honom;

hufvudet föll tungt ned.
»Död!» utropade han. »Hvem är mördaren?»
Ett starkt mummel förnams. En af officerarne tog till

ordet och förklarade att de endast åtlydt generalens befall¬
ning. Hvem som afiossat det ödesdigra skottet var omöjligt
att säga.

Konungen kom nu till; han blef mycket upprörd vid
underrättelsen om olyckan och skyndade att sjelf underrätta
sig om huruvida den sårade verkligen var död.

»Nej, Stenbock, ännu lefver han!» ropade han glad. »Låt
genast ställa i ordning en bår, på hvilken han kan bli buren
till lägret.»

Under väntan härpå stannade konungen hos den sjuke,
* och hela officersskaran var tvungen att följa sin herres exem¬

pel och desslikes visa ett deltagande som blott hos få af dem
var upprigtigt menadt. Den ene måste hemta en kappa för
att breda öfver honom, den andre hålla en skål vatten me¬

dan konungen aftvättade blodet. En fick befallning att i
sporrstreck återvända till lägret för att hemta läkaren. Med
Stenbocks hjelp undersökte konungen, så godt han förmådde,
livar kulorna inträngt. Venstra axeln och armen voro tyd¬
ligt genomskjutna på flera ställen; en kula hade snuddat så
nära halsen att skinnet och ett stycke kött voro borta der-
ifrån. Strax ofvanför venstra knäskålen hade en kula inträngt,
och benet svullnade starkt. Generalen skar upp stöfveln med

8i). hist. berättelser. IV. 14



210

sin knif och befähle den närmast stående att varsamt draga
af den. När befallningen icke. genast blef åtlydd, såg han
hastigt upp och öfverraskades då af det hatfulla uttrycket hos
grefve Erik.

»Hör icke löjtnanten hvad jag säger?» röt han med vred¬
gad, upprörd stämma.

Denne bleknade starkt: »Jag har ingen vana vid sådana
göromål», sade han.

En af de yngre officerarne knuffade hastigt undan ho¬
nom och skyndade att fullgöra befallningen innan Stenbock
hann förhindra det.

»Hvad befattar kornetten sig med?»
»Jag ber om förlåtelse, herr general; jag trodde . . .»

»Han har endast att lyda, förstår han!»
Konungen hade med mörk blick följt hela uppträdet;

han höll den strängaste krigstukt, och ve den som vågade
bryta deremot.

»Löjtnant Bjelke går i fjorton dagars afrest och kornetten
i tre!»- befalde han strängt.

Begge bugade sig.
Samtidigt med det båren var färdig anlände läkaren;

han föredrog att icke undersöka såren förr än han hade pa¬
tienten i säng, och så lyftes denne varsamt upp på båren. En
sakta jemmer förnams dervid, men ögonen förblefvo slutna,
och andedrägten var svag och endast stundom hörbar. Bä¬
rarne satte sig långsamt i gång.

Konungen följde efter tåget; han var nedstämd och fåor¬
dig. Endast Stenbock följde vid hans sida, och hvad de sade
hvarandra kunde ingen höra.

Ofticerarne sågo icke heller särdeles frimodige ut; den
muntra, högljudda sinnesstämning som var tillåten och van¬

lig vid sådana tillfällen, hade förbytts i en nedslagenhet, hvars
orsak man icke kunde söka i tillgifvenhet för den sårade,
och yttranden hade af dem ofta blifvit fälda, som inneburo
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ovilja och hämndlystnad mot löjtnant Bruner, men någon orsak
dertill blef. aldrig uppgifven.

Vid framkomsten till lägret vände sig konungen emot
dem, och hans ögon blickade lika strängt som orden ljödo:
»Någon undersökning om orsaken till den skedda olyckan vill
jag icke nu företaga; den kommer till någon del att bero
på utgången. Men tills vidare beviljas icke en dags, icke
en timmes permission. Hvarje förseelse mot den strängaste
krigstukt bestraffas dubbelt så hårdt, och den som under på¬
följande månad tvenne gånger fått någon som helst anmärk¬
ning emot sig, relegeras genast från sitt regemente. Farväl,
mina herrar!» Konungen och general Stenbock följdes derefter
åt till Bruners qvarter.

Officerarne sågo tyste och menande på hvarandra.
»Vi äro förlorade!» hviskade en.

»Vi stå en för alla och alla för en!»

»Hvad hjelper det; han är i stånd att expediera oss alle¬
sammans. Den fördömde Stenbocken!»

»Svärdet hänger öfver våra lmfvuden!»
»Vi äro för många om hemligheten!»
»Allt beror på om Bruner kommer sig!»
»Det gör han icke; han fick för mycket!»
»Jag skall erbjuda mig att vaka!»
»Utan att erhålla permission?»
»Bäst är att tiga och punkligt lyda order.»
»Jag går genast i arrest!»
»Det gör jag med!»
»Jag väntade ett sådant slut, derför varnade jag eder

och äfven honom.»
»Har du varnat honom?»
»Det hade ingen verkan!»
»Men då äro vi ju förlorade!»
»Om han förråder oss!»

»Det gör han naturligtvis!»
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»Bruner har en redbarare karakter än någon här velat
medgifva!»

»Han är en tjenstvillig kamrat!»
»Nu, sedan vi äro i lians våld, får han säkert lika många

förtjenster som han förut haft fel.»
»St! der kommer Stenbock tillbaka.»
»Utan konungen?»
»Ja. Farväl!»

»Farväl, farväl!»
Man skingrades hastigt åt olika håll-

Undersökningen var gjord, och läkaren förklarade att han
hoppades kunna rädda lifvet, men venstra armen var förlorad,
och Bruner skulle i bästa fall bli halt för hela lifvet.

Konungen greps djupt vid underrättelsen. »En så tap¬
per krigare!» sade han.

»Och redbar menniska!» tillade Stenbock.

Ändtligen hade de den glädjen att se Bruner slå upp

ögonen. Den långvariga svimningen hade väckt oro hos läka¬
ren; nu deremot ansåg han att man genast borde försöka
att taga ut kulorna. Stenbock skyndade sjelf att välja de
biträden han bäst litade på, och så började operationen.

Tvenne kulor togos ur axeln; men armen var ett enda
köttstycke, och läkaren förklarade den för all tid obrukbar,
hvarefter lian utan vidare omständigheter skar af den vid
armhålan.

Med stadig blick följde Bruner hela operationen, och när
läkaren frågade om han ville hvila en stund innan man bör¬
jade med benet, svarade han att det var så godt att låta det
gå med detsamma.

Benet var starkt svullet och kulan stod icke att finna.
I nära tvenne timmar fortfor läkaren att skära och karfva.
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Svetten rann utför hans panna, och han ville flere gånger
upphöra. Slutligen sade han: »Den lins inte!»

»Den fins!» svarade Bruner. »Sök ännu en gång.»
Det skedde och nu ändtligen rullade den ut åt golfvet,

till allas belåtenhet.

»Jag skall minnas dig, gosse, i fall jag en gång kom¬
mer i samma belägenhet», sade konungen och lade sin hand
på Bruners hufvud.

Denne såg upp på honom. »Visst gjorde det ondt», sade
han, »men inte värre än jag kunde fördraga.»

Läkaren gjorde förbindningarna och anbefalde sedan still¬
het och ro.

Ungdomskraft och ungdomsvilja skola i alla tider blifva
verldens störste läkare; derför uthärdade Bruner plågorna och
en svår feber, och när konungen en vecka derefter återvände,
fann han sin skyddsling vara på bättringsvägen och vid godt
lynne.

»Så snart du tål vid en flyttning, tänker jag låta föra
dig till Dorpt», sade Carl; »der skall du erhålla en bättre och
sorgfälligare vård.»

»Jag är så tacksam för den jag redan åtnjutit.»
»Dessförinnan vill jag veta hvilka bland officerarne du

anser vara dina fiender.»

»Ingen enda, ers majestät!»
»Hvad nu, vill du neka?»
»Det har varit litet groll oss emellan; orsaken, ehuru

ofrivillig, är egentligen att söka hos mig; men just den da¬
gen jagten stod, gåfvo vi hvarandra handen på ömsesidig
glömska och försoning.»

»Tror du det var upprigtigt menadt?»
»Det är jag öfvertygad om.»
»Måns Bock säger att det var ett svek.»
Bruner iakttog vördnadsfull tystnad.
»Du erhöll ett anonymt bref?»
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»Det skedde långt förut.»
»Således vill du icke hafva hämnd?»

»Jag har ingenting att hämnas.»
»Men betänk din framtid!»
»Min högra arm är frisk och färdig!»
»Och ditt ben?»

»Läkaren vet ännu icke hur det går med det.»
»Vi få längre fram tala vidare derom. Jag tågar sjelf

om några veckor till Dorpt.»
General Stenbock hade, trogen sitt löfte, icke visat det

anonyma brefvet för konungen; men han ville att Bruner
skulle göra det, och sade, att lika visst som en rättslig un¬

dersökning skulle leda till upptäckt, lika säkert var att en

exemplarisk bestraffning skulle vara en borgen för att inga
dylika försök framdeles kunde komma att ega rum. Men
Bruner var döf för alla sådana föreställningar; kamraterne
besökte honom dagligen, han tyckte sig i deras väsende läsa
en bön om glömska och öfverseende, och detta förtroende till
hans redlighet ville han icke skulle komma pä skam.

General Stenbock kallade honom ett tjurhufvud, men
saken fick emellertid falla.

Allt efter som förbättringen fortskred, framstod lifligare
den tanken i Nils Bruners själ:

Hurudan skall min framtid blifva?

Någon underrättelse hade icke kommit från fru Kavetskv.
Att hon icke glömt honom, derom var han öfvertygad; men
hur skulle hon upptaga underrättelsen om den timade olyckan.

Borde han icke frivilligt afsäga sig den oförtjenta lyckan
att tillhöra hennes familj? En stackars krympling, af ringa
stånd, oförmögen att förvärfva det rykte och den ära hvarom
han drömt, måste han icke nu, sedan han vaknat till fullt
medvetande,' afsäga sig alla anspråk, och derför också åter¬
sända denna dyrbara medaljong, som hittills vägledt honom
så underbart?
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Striden varade några dagar; den var hård och plågsam;
men hederskänslan segrade som vanligt i Bruners själ, och
han skref med stadig hand, om också med bristande hjerta:

»Ädla fru!

Tack ännu en gäng för all eder godhet emot mig; min¬
net deraf skall fortlefva till min yttersta timme. Det är
icke mera den lycklige Nils Bruner som tillskrifver eder, det
är en stackars krympling, beröfvad arm och ben, icke i man¬
lig strid mot fäderneslandets fiender, utan helt enkelt genom
en olyckshändelse, utan någons förvållan.

Manad af pligt och samvete, afstår jag från de lysande
förhoppningar ni tillåtit mig hysa, i det jag återsänder det
dyrbara inseglet derpå. Måtte den lycklige, som en gång er¬
håller detsamma, också vara det fullt värdig; jag ber till
Gud derom.

Mina ödmjuka helsningar till professorn. Bed honom ur¬
säkta mina svaga krafter att jag icke också skrifver till ho¬
nom. Hans lärdomar och mina studier skola hädanefter blifva
min vederqvickelse och kan hända slutligen komma mig att
äfven i detta fall inse sanningen af min lefnadsregel och forna
erfarenhet; att alla olykor och missöden, som mött mig i lif-
vet, slutligen ledt till min verkliga lycka. Ännu en gång:
tack och farväl. Eder tacksamme Nils Bruner.»

Medaljongen lades in i brefvet, som derefter förseglades
och försågs med adress.

När general Stenbock påföljande gång besökte patienten,
bad denne honom att sända en kurir med brefvet; han ville
icke att någon af kamraterne sknlle få kunskap derom.

Generalen lofvade att förse det med sitt eget sigill för
större säkerhets skull; han låtsade icke ens märka den sinnes¬
rörelse Bruner var ur stånd att dölja; men han satt och tum¬
made brefvet och gjorde märke i detsamma både efter me-
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daljongen och kedjan. Besöket blef kortare än vanligt; han
sade sig vara öfverhopad af göromål.

Vid hemkomsten satte han sig ned och skref:

»Min ungdoms skönaste minne!
Ljufva Irene!

Vore jag icke gift, och lyckligt gift, skulle detta bref
blifva en kärleksförklaring; nu kommerjag endast såsom måls¬
man för en annan, en präktig pojke, som förtjenar all den
godhet och huldhet ni visat honom. Men sådant alstrar af-
und. Något måtte också hafva tilldragit sig hos eder mellan
honom och grefve Erik Bjelke, och följden af den växande
oviljan är.. . ja, han förnekar det, men jag påstår att menin¬
gen var att taga hans lif under en jagt. Detta misslyckades
så till vida, att han blott miste venstra armen och kommer
att halta för hela lifvet. Men han haltar icke i sin kärlek
hvarken till eder dotter eller eder, icke i rättrådighet, icke
i ursäkter och öfverseende mot felande kamrater. Nu är jag
säker på att inneliggande bref är ett afsked från all lifvets
lycka. Jag känner att han lagt in medaljongen, och jag
såg att han var mycket upprörd när han bad mig besörja
om afsändandet. Jag efterkommer hans önskan till punkt
och pricka, men det hindrar mig icke att bifoga följande lilla
meritförteckning:

Väl växt, vacker karl;
modig och tapper;
redbar karaktär;
exemplarisk i seder;
ordentlig, pålitlig och trofast.
Att han är trogen i kärlek blir ingen förtjenst, då hans

hjerta sitter fast hos eder.
Men han är fattig och af låg börd!
Jag har framlagt fakta. Vore jag fruntimmer, gåfve jag

honom tusen gånger företrädet framför en viss löjtnant med
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grefvetitel; men om olika smak kan ingen disputera. Nu
ber jag er allenast: ingen tvekan. Är ni ännu den forna,
sjelfständiga, fördomsfria Irene, så kom och tag honom här¬
ifrån. Nu tillhör han er för hela lifvet, och det är efter min
uppfattning en lycka som vida öfverväger förlusten af en arm
och ett ben.

Ständiga göromål hafva hindrat mig att göra er ett be¬
sök, men kommer ni hit för lians skull, skall ni med eller
mot eder vilja dermed bereda en stor glädje åt eder värme
beundrare och trogne tjenare Magnus Stenbock.»

Kuriren afsändes och återkom påföljande dag med det
besked att brefvet blifvit mottaget af en gammal tjenare,
och att han efter några timmars hvila och intagen middag
åter begifvit sig på väg utan att hafva erhållit något svar.

Hon kommer sjeif med det, tänkte generalen; men dag
gick efter dag, och fru Ravetsky hördes icke af hvarken
skriftligen eller mundtligen. Trupptransporterna från Sverige
hade börjat anlända. De landstego i Reval och tågade sedan
till hufvudqvarteret. Konungen bröt sjelf upp med de gamla
trupperna och tågade med dem till Dorpt, der nya qvarter
intogos.

Löjtnant Bruner hade blifvit ditförd i vagn. Förbättrin¬
gen fortfor och lynnet var godt.

Exerciser och fältöfningar egde dagligen rum; konungen
satt på hästryggen nästan från morgonen till qvällen, han
for ifrån det ena regementet till det andra, tog noga känne¬
dom om allt och vakade omsorgsfullt öfver ordningens upp¬
rätthällande och manskapets vård.

Oviljan öfver det förmodade dådet mot Bruner hade ännu
icke lagt sig. De som varit närvarande dervid fingo hålla
till godo med konungens dåliga lynne och ytterst stränga
disciplin. Alla visste att endast genom att utmärka sig i det
stundande kriget skulle det bli dem möjligt att vinna till-
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baka monarkens bevågenhet, och alla fäste sina förhoppnin¬
gar dervid.

En icke obetydlig här var nu samlad vid Dorpt, man
sade mellan 18- och 20,000 man, och konungen hade bestämt
sitt uppbrott till den sjuttonde Juni. Den femtonde erhöll han
bref och depescher från Sverige. Samma dags eftermiddag
kallades »jagtsällskapet» att infinna sig hos konungen på be¬
stämd timme. Bruner var ute för första gången, stödd på
krycka, men glad och vänlig som vanligt, ehuru hvar och
en nog kunde se hur det kostade på honom att icke fä
följa med.

På klockslaget inträdde konungen, räckte handen till
Bruner och nickade kallt åt de andre.

»Vi hafva kallat eder hit», sade han, »för att låta eder
i första rummet lyckönska ryttmästar Bruner till den befor¬
dran han erhållit som belöning för det nit och den trohet
hvarmed han tjenat oss. Det gör oss ondt att lemna honom
qvar här; men när helst han blir så återstäld att han kan
stiga till häst, har han rätt att genast inträda i aktiv tjenst-
göring.»

»En sådan nåd!» utropade den öfverraskade Bruner.
»Här har du fullmakten, hvilken är utfärdad på vårt

kansli i Stockholm och underskrifven af grefve Nils Bjelke,
som senfårdigt och motsträfvigt fullgjort vår befallning; men
vi skola låta honom veta att sådant kan kosta lif, ära och
gods. Hvad eder angår, rnine herrar, råder jag eder att afstå
från all tredska, allt storpöseri, all egennytta och all egen¬
kärlek ; likaså från alla stämplingar mot dem som tjenat oss
redligare än I gjort.»

Konungen vände sig ifrån dem, och allesammans gingo
nu fram, den ene efter den andre, för att lyckönska »rytt-
mästaren». Förödmjukelsen var bitter att smälta, men ko¬
nungens närvaro och den uppmärksamhet hvarmed han följde
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livar och en, 'framtvingade en hjertlighet som var långt ifrån
naturlig.

När ceremonien var afslutad, afskedade konungen dem
med en nick; sedan upprepade lian sitt löfte till Bruner at
endera inträda i tjenst eller erhålla sitt afsked såsom rytt-
mästare. I senare fallet hade han sin lön i pension.

Den unge mannen kysste konungens hand. Han var så
upprörd att han icke kunde finna ord för sin tacksamhet ;
men Carl läste den i hans ögon.

General Stenbock, som hade fritt tillträde hos konungen,
hade härunder kommit in. Han sade, att lika välförtjent den
skrapa var som herrar officerare erhållit, lika omöjligt var det
att Bruner hädanefter kunde tjena tillsammans med dem.

»Tror du att de skulle våga att visa olydnad?» frågade
konungen uppbrusande.

»Jag tror att ett afsked i alla förhållanden blir ange¬
nämast för ryttmästaren.»

»Blir jag i stånd att tjena kung och land, skulle jag
helst göra det.»

»Om ryttmästaren undgår fångenskapen!»
»Fångenskapen?»
»Hvilken fångenskap?» upprepade Carl.
»Det vet jag icke rätt, men fångvaktaren är der ute för

att afhemta delinqventen.»
»Hvad är det för gyckel? Låt honom komma in!»
Bruner stirrade förundrad mot dörren.
Stenbock öppnade den och vinkade utåt.
Och in trädde vår gamle professor.
Nils uppgaf ett glädjerop och sprang emot honom. Den

gamle öppnade armarne för ett famntag, men blef i samma
ögonblick varse konungen, och gjorde en sväng åt sidan för
att åstadkomma sin djupaste bugning.

Carl log hjertligt och räckte honom sin hand. »Vill ni
följa med oss ut i kriget?» frågade han.
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»Ers majestät, jag är rädd som en hare.»
»Och ändå vill ni taga ifrån oss en ryttmästare?»
»Nej. bara en löjtnant.»
»Hvilken då?»

»Den der.»
»Men han har nyss fått sin fullmagt såsom ryttmästare,

hör ni ju.»
»Låt honom icke stiga högre, ers majestät!»
»Hvarför icke?»
»Då vill han kanske icke följa med mig.»
»Till hvem vill ni föra honom?» frågade Stenbock med

en blick på konungen.
»Med hans majestäts tillåtelse till en dam.»
»Under närvarande förhållanden måste jag väl tillåta

det!» svarade Carl muntert. »Hade han begge sina armar
i behåll, satte jag henne förr i fångenskap än jag släppte
honom.»

»Är det verkligen möjligt!» utropade Bruner.
»Hör nu», sade konungen, »om du blir bra . . .»
»Läkaren anser det omöjligt.»
»Han kan bedraga sig.»
»Då är det min pligt att . . .»
»Men du gör det inte gerna.»
»Ers majestät . . .»
»Du har ingen lust!»
»Jag försäkrar ...»
»Men den skall komma.»
»I samma stund jag känner förmågan att gå och röra

mig, skall jag genast skynda till min konung och erbjuda
honom min tjenst.»

»Det var jag viss på! När reser professorn?»
»Så snart jag kan. Vi äro otåligt väntade.»
»Far då i morgon dag», inföll konungen.
»Tidigt på morgonen», bifogade Stenbock.
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»Men jag borde väl taga afsked af mina kamrater.»
»Behöfs inte!»

»Jag åtar mig att göra eder ursäkt.»
Konungen inlät sig härefter i samtal med professorn,

rörande ett vetenskapligt verk, medan Stenbock tog Bruner
afsides och sade honom, att han af alla krafter borde mot¬
verka de politiska stämplingar hvari fru Ravetsky förut in¬
låtit sig.

»Hon är nu lika konungsk som ni och jag», försäkrade
den unge ryttmästaren.

»Säg mig, är det modern eller dottern ni friar till?»
»Dottern! om hon älskar mig.
»Jaså; jag tyckte professorn sade . . . men jag missför¬

stod honom väl.»

Konungen frågade om de ville dela lians enkla afton¬
måltid, och sade skrattande till Stenbock, »att han gerna
kunde slita ondt för en gång». Denne rynkade ögonbrynen,
men gjorde ingen invändning.

Fyra glas mjölk, bröd och salt stäldes fram på bordet,
men ett lifligt samtal kryddade anrättningen. Carl sade att
det var hans plan att först af allt tukta och afsätta konung
August. Han var trolös och opålitlig; oaktadt alla gjorda
vänskapsförsäkringar hade denne börjat ett orättvist krig och
skulle förbli skadlig för Sverige så länge han var Polens
konung. ,

»Derför», tillade konungen, »skall jag återvisa honom till
Sachsen och på Polens tron sätta en konung som jag icke
behöfver blygas att kalla min broder. Derefter skall czaren
tuktas lika grundligt, och när då freden betryggats i norden,
skola literatur och skön konst i mig finna sin ifrigaste be¬
skyddare.»

»Då skall konungen gifta sig!» inföll Stenbock.
»Möjligtvis gör jag det med någon af landets döttrar

så gjorde ju Gustaf Vasa.»
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»Två gånger!» inföll Stenbock.
»Och Erik den fjortonde», tillade professorn.
»Ja, han också, svarade konungen.
Ändtligen var tiden inne att taga afsked. Professorn

visade sin snusdosa och försäkrade att den hittills varit ett

minne af den lyckligaste stunden i hans lif. Nu bad han ko¬
nungen skrifva sitt namn på en bit papper, som han ville
lägga in i dosan, så skulle denna hädanefter ega ett dubbelt
värde för honom.

Carl efterkom hans önskan, och fattade sedan med sina
begge händer Bruners enda. »Jag skall komma att sakna
dig», sade han med värme.

Den unge mannen ville falla till konungens fötter, men
denne tryckte honom i sin famn. Efter ett hjertligt afsked
från Stenbock skildes de från hvarandra. Professorn följde
med till Bruners bostad.

Påföljande morgon afreste de klockan nio; Stenbock hade
bestämt det så. Vägen förde dem förbi excercisplatsen, der
öfningarna som bäst pågingo.

Generalen hade af någon anledning samlat officerame
helt nära landsvägen; sjelf befann han sig midt ibland dem.
När den vackra vagnen, dragen af präktiga hästar, ilade
framåt, stodo alla nyfikne för att se hvem den åkande var.

»Hattarne af för ryttmästaren!» ropade Stenbock och
nickade sjelf vänligt åt Bruner, som,.iklädd den uniform han
samma morgon erhållit, stod upprätt i vagnen med hatten i
hand och bugande.»

»Ett trefaldigt hurra!» befalde generalen.
Äfven detta efterkoms.

»Välbekommet, mine herrar», tillade han; »en afbasning
behöfden T!»

»Jag anhåller att få veta hvad herr generalen menar
med det?» utropade grefve Erik Bjelke med en röst som
skälfde af qväfd sinnesrörelse.
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Chefen mätte honom med ögonen från hufvud till fot.
»För att grefven skall bli ren, behöfs också rottingen», sade
han kallt och gick långsamt ifrån dem.

Denne stod blek af raseri; han ville rusa efter, men
hans kamrater höllo honom tillbaka.

»Släpp mig! Detta fördrar jag icke!»
»Du är nedstänkt af vägsmuts och dam; förstår du

inte att det blir förklaringen.»
»Han önskar att vi skola förgå oss!»
»För att få anledning att röra i saken.»
»Och skoputsaren, som är orsaken till alltsammans, han

reser nu sin lycka till mötes.»
»Hen det är ju dottern du vill ha?»
»Och henne tar jag också, kosta livad det vill!»
En befallning från generalen återkallade officerarne till

sina poster, och exercisen började å nyo.
Emellertid fortsatte våra begge resande sin väg under

förtroliga samspråk. Professorn berättade, att när Bruners
bref kom, hade fru Ravetsky redan rest för att möta sin dot¬
ter. General Stenbocks stil var professorn obekant, och bref-
vet hade derför fått ligga obrutet till hennes återkomst. Men
då blef det en uppståndelse. »Först ville både mor och dot¬
ter resa för att liemta honom, men de afstodo snart derifrån,
och så fick jag det kära uppdraget», sade han. »Och i går af¬
ton, sedan du somnat, afsände jag en kurir med så goda un¬
derrättelser att de vid det här laget torkat tårarne ur deras
ögon och återkallat färgen på deras kinder.»

»Och I vana?»

»Ja, hon kunde gerna vara litet mindre vacker och ändå
farlig nog.»

»Vet hon af . . .?»

»Att du kommer; ingenting vidare.»
»Det gläder mig!»
»Jag delar icke den meningen! Irene säger också att det
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är tids nog. Men jag frågar: hvad tjenar det till att hålla
hemligt hvad som snart blir kändt?»

»Hon är ännu så ung. . . . Hvem vet om hon kan hysa
för mig den känsla som ...»

»Jag vet att hon håller mycket af dig, och jag kunde
till och med säga . . .»

»Berätta, berätta!»

»Nåja, hvarför inte! När jag redan satt i vagnen för
att resa hit, kom hon nerspringande, hoppade upp bredvid
mig och sade att hon ville följa ett stycke. Det var endast
för att få tala om dig; och hennes sista ord var: 'säg honom
att jag är en skicklig sjuksköterska'. Derpå fick jag en kyss,
men den tror jag väl ändå knappt var ämnad åt mig.»

Bruner såg på professorn med en blick som om han
också skulle haft lust att kyssa honom; men han nöjde sig
med att säga: »den ljufva flickan!»

»Fråga mig nu något om Irene.»
»Hon är alltid lika god?»
»Men nu är hon också lycklig! Det var ett tyst och

ensligt lif att endast vara tillsammans med mig. I början
gjorde jag föreställningar deremot, men då svarade hon: 'Här
är jag född och här har jag lefvat hela mitt lif. Det år jag
tillbringade i Stockholm synes mig såsom en färd öfver ett
stormigt haf, och att jag icke led skeppsbrott var Guds för¬
syn; men jag är för litet styrman att å nyo våga mig ut
igen. Ivana skall gifta sig och bli lycklig, livar helst hon
vistas, ty hon känner verlden. Min fader — hon begagnar
stundom den benämningen till mig — min fader och jag
skola stanna qvar här; han skall sätta biblioteket i ordning,
jag skall hjelpa honom dermed och stundom besöka de sjuka
och fattiga; jag skall skrifva och emottaga bref från mina
vänner, glädja mig åt deras lycka och för öfrigt tacka Gud
för livar dag!'»
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»Hon är en engel!»
»Ja, det är hon.»
»Hur kommer det till att hon icke gift sig?»
»Hänga förbli ogifta derför att intet passande parti er¬

bjudit sig, andra derför att de haft för många friare. Irene
tillhör dessa senare; hon gifte sig utan kärlek och fick sedan
afsky för alla sådana äktenskap. Hur ofta har jag icke för¬
ordat än den ene, än den andre, och fått till svar: 'Det är
omöjligt; jag älskar honom inte!' . .. Deremot skall ni se
henne nu. Jag är för gammal att beskrifva det, men jag
försäkrar att det verkligen är rörande.»

Drömmande lyssnade Bruner till orden; han gaf icke akt
på om hvilken professorn talade: Irene och Ivana, Ivana och
Irene — begge hade smält tillsammans i hans själ till en enda
bild, och han skilde dem icke. Det var Irenes andra jag han
älskat i många år, han återsåg i henne sina tankars spegel¬
bild, och hans kärlek blef endast starkare, innerligare. Det
föll honom icke in att han älskade någon annan än Ivana,
men när han tänkte på henne, såg han Irene, sin älskvärda
lärarinna, framför sig.

Det var förut afgjordt att färden skulle delas på tvenne
dagsresor. Bruner menade sig vara stark nog att färdas tio
mil på en dag, men professorn var obeveklig, och vid mid¬
dagstiden togo de in på det bestämda rastestället.

Den unge rvttmästaren gjorde några fåfänga försök att
gå utan krycka, men professorn bad honom afstå derifrån.
De satte sig ute i det fria, och så berättade den gamle tusen
små tilldragelser från det hem i hvilket Bruner snart skulle
blifva en medlem, och nämnde dervid ömsom mor och dotter,
så att det icke var lätt att veta hvilkendera han menade.

Påföljande morgon i god tid anträddes resan å nyo. Bruner
var för upprörd att kunna inlåta sig i något samtal; längtan
och oro stridde i hans själ. ty den lycka han gick till mötes
syntes honom allt för stor. Skulle hon dessutom kunna älska

Sv. hist. berättelser. IV. 15
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honom! ... Borde väl han, en krympling, binda vid sig en
ung flicka, för hvilken hela lifvet låg som en öppen rosen¬

gård? . . . Framtiden skulle bestämma deröfver; endast deri
var han besluten, att icke för sin egen lycka offra en annans.

Ju närmare de kommo, desto mera började Bruner känna
igen sig; men förra gången låg det hvita täcket öfver jorden,
och snö och istappar hängde i alla träd. Nu deremot var
hela naturen- klädd i sin ljusa sommardrägt, de varma vin¬
darne voro bemängda med blomdoft, och luften fyld af fogel-
sång. ... Ju mera hästarne närmade sig hemmet, ju ifrigare
blefvo de. Nu skymtade slottet på afstånd, de stora por¬
tarne voro vidt uppslagna. Ännu några ögonblick, och de
eldiga fålarne galopperade in på borggården.

Likasom när Bruner reste, stod allt husfolket der nere

för att taga emot honom. På trappan stod Irene och vid
hennes-sida en ljusalf. Hans hjerta sade honom genast hvem
det var.

Ett gemensamt, halft undertryckt klagorop hördes frän
mängden när Bruner satte kryckan mot marken för att stödd
på den kunna stiga ner ur vagnen. Om det var af trötthet
efter resan eller sinnesrörelse, allt nog: krafterna sveko honom
och han måste ett ögonblick kasta sig ned i vagnen igen.

Då hörde han tydligt sägas från trappan: »mamma, jag
måste hjelpa honom!»

Nästa minut stod hon vid vagnssteget.
»Låt mig råda», sade hon med den ljufvaste stämma, och

tvenne tjenare lyfte genast ryttmästaren ur vagnen. Hvad
han blygdes öfver att hon skulle se hur eländig han var.

Han stod - ändtligen på marken och skulle just taga kryc¬
kan: då sade hon: »Låt mig ersätta den; stöd er mot mig!»
Han visste icke om han borde neka eller samtycka, blott det
att lian kände tryckningen af hennes arm medan de långsamt
skredo uppför trappan, hvilande vid hvart tredje steg.

Irene var blek och upprörd när hon kom emot dem.
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Professorns stora hvilstol stod väntande, och i den nedsattes
han nu.

»Jag kunde tro det, jag kunde tro det», upprepade den
gamle reskamraten och gick oroligt fram och tillbaka; »han
är öfveransträngd. Vi borde hafva gjort resan på fyra dagar
i stället för två. Han, den galningen, ville göra den på en.»

Irene skyndade efter en svalkande dryck.
»Lät mig få gifva honom den», sade Ivana och tog bä¬

garen ur hennes hand.
Hon förde den till hans läppar, och när han druckit,

såg han upp på henne med en tacksam blick, som hon le¬
ende besvarade.

Han hemtade sig snart. »Runnen I förlåta mig, och
får jag nu helsa?» sade han.

Irene rodnade när. hon räckte honom sin hand. »Var
välkommen till oss», bad hon.

»Kan jag hoppas att vara det äfven sedan I sett en
sådan eländig varelse jag är?»

»Nu mera än förut.»
Han ville säga mycket mer, derför höll han fortfarande

qvar hennes hand, men Ivana lossade den. »Nu är ordningen
hos mig», sade hon.

»Jag vill bli eder krycka och edert stöd.»
»Det vore att missbruka eder godhet.»
»Ni är vår fånge och måste tills vidare underkasta eder

vår vilja. När ni blir bra igen, lär ni nog springa ifrån oss;
jag vet att det är sed bland unge officerare.»

»Men jag blir aldrig återstäld.»
»Låt oss ställa den frågan till framtiden», sade Irene

med ett tröstefullt leende.

»Ja, låt oss ställa alla frågor dit», genmälde Bruner.
»Må hända gjorde jag orätt som antog det lockande tillbudet
att komma hit, men våren förvissade om att jag aldrig skall
missbruka det för ernåendet af egna fördelar.»
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Både Irene och Ivana ville tala, men professorn ålade
dem tystnad; några timmars ro måste patienten liafva.

Vi återtaga Irenes dagbok.
Ben 26 Juni.

Han har varit hos oss i fyra dagar, och nu, sedan jag
har honom och Ivana, önskar jag ingenting mera i hela verl-
den. Den olyckliga händelsen, långt ifrån att åtskilja oss,
skall bli det starkaste föreningsband. Ivanas tillgifvenhet är
verkligen rörande; hon försakar sin ålders nöjen för att be¬
visa honom alla små tjenster hon kan. I dag hade hon bun¬
dit en krans af blåklint, som hon satte på hans hufvud. Nar
han dervid såg upp på henne med sina vackra ögon, tror jag
nästan hon rodnade.

Jag sade Ivana att jag låtit hemta en för läkekonst
beryktad qvinna, och att hon förordat örter af stärkande be¬
skaffenhet. Genast ville hon begifva sig ut för att hemta
dem, men det har regnat hela dagen; jag liar sagt henne att
qvinnan lofvat anskaffa dem till i morgon.

Den 27 Juni.

Jag var tidigt uppe för att söka de omtalade örterna;
de skulle våra svåra att finna, hade man sagt, men jag har
haft lyckan med mig och funnit tillräckligt för flere dagar.

Min barnsliga Ivana blef alldeles förtviflad öfver att jag
förekommit henne, och lika oförståndigt glad när jag sade att
han skulle få tro att hon var den som funnit dem.

Professorn frågade honom i dag om han ville återtaga
sina lektioner; han tycktes vara hågad derför, men Ivana
satte sig på det lifligaste deremot, och hennes vilja blef den
rådande.

Ben 28 Juni.

Jag läser i hans ögon att han önskar ett enskildt sam¬
tal med mig. Om han uttalade det, skulle jag genast sam-
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tycka, men jag kan icke be Ivana lemna oss utan anledning,
och bon är som hon vore fastväxt i biblioteket.

Den 30 Juni.

Huru ljuflig är icke denna dagliga sammanvaro. Visst
skulle jag önska att någon gång få vara allena med honom,
men min lilla Ivana är som hon vore svartsjuk på mig. Hon
håller så mycket af honom, att nu skulle jag utan fruktan
kunna säga henne allt, men först måste jag hafva ett samtal
med honom.

I dag har hon gifvit honom en lektion i franskan. Jag
sade att vi borde fortsätta med historien, men det påstod hon
blefve alldeles för mycket; hans krafter kunna icke tillåta det.

»Borde han icke bäst sjelf kunna döma om den saken?»
yttrade professorn vresigt.

Vi sågo alla på Brunner.
Han rodnade lätt. »Hvad förmår en stackars fånge an¬

nat än att lyda», sade han.

Den 3 Juli.

Jag har icke skrifvit på några dagar.
Af min gamle professor hade jag händelsevis fått veta

att den 1 Juli var hans födelsedag. Hvad kunde jag gifva
som var honom kärare än medaljongen? Gud vet hvarför
jag icke sagt. något derom till Ivana. Hon gjorde en matta
af ett dyrbart broderi, som hon medfört, och förärade honom
den; professorn gaf ett vetenskapligt verk. Alltsammans öf-
verraskade och gladde honom. Men när han till sist öppnade
det konvolut som inneslöt medaljongen, uppgaf han ett rop
af glädje och sträckte armen emot mig. Rörelsen blef mig
för stark, jag föll i hans famn och tryckte en kyss på hans
panna. I samma stund uppgaf Ivana ett skrik, och när jag
förskräckt vände mig om, stod hon blek och flämtande samt
stirrade på mig.
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»Hvad är det, Ivana V» frågade jag.
»Du ger bort min medaljong!»
»Har du inte sjelf gjort det?»
»Men han har gifvit den tillbaka, och nu tillhör den

åter mig.»
»Du skall erhålla en annan.»

»Gif den åt honom; min får han icke!» Och hon ryckte
till sig medaljongen och sprang ut.

Jag kan icke beskrifva hvad jag blygdes.
Bruner var blek; han såg ned.
Professorn pustade som en kokande vattengryta; han svor

på tyska; det gör han alltid då han är ond eller orolig för
någon ting.

»Förlåt henne!» var allt hvad jag kunde säga.
»Hon var i sin rätt», svarade Bruner.
»Originalet skall komma att tillhöra eder», genmälde jag

hviskande.
»En krympling!»
»Den ädlaste man!»

Han såg upp på mig med en tacksam blick och kysste
lifligt min hand. »Om jag en gång blir frisk, skall jag på¬
minna om detta löfte.»

Jag begriper icke att det ändå är något främmande oss
emellan; nu var ingen annan än professorn inne, och jag
borde förmått honom att tala. Det faller mig. före som om
han aldrig sagt ut att han älskar mig. Det måste han göra,
annars har jag ju anledning tro att jag misstagit mig.

Bort med alla sädana tankar; de äro ovärdiga både ho¬
nom och mig.

Jag kan icke begripa hvad som kom åt Ivana. Hon
har inte lemnat sitt rum på hela dagen; jag klappade på,
men hon låtsade sofva, naturligtvis för att slippa tala vid mig".

Den 4 Juli.

Professorn kom helt häftigt emot mig i dag och frå-
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gade hvarför vi icke kunde gifta oss hvilken dag som helst,
ju förr ju bättre.

»Hvad är det som brådskar?»
»Ser du icke hvad som är på färde?»
»Hvad menar ni?»

»Hon är kär i honom!»
»Hvem?» Jag kände hur jag rodnade.
»Ivana, vet jag!»
Det kändes som ett styng i hjertat. »I hvem är hon

kär?» frågade jag.
»I ryttmästaren, förstås!»
»Deri misstar ni er.»

»Gud gifve det vore så väl! Men i sådant fall, hvad
tänker du göra?»

»Först af allt bereda hennes lycka.»
»Med uppoffring af din egen?»
»Om det är nödvändigt.»
»Hon har hela lifvet för sig och tid att välja; men du

har varit ett offerlam hela lifvet, och det blir du till din
död. Se nu likväl till att du icke gör hvad du ångrar»,
sade han och gick.

Nej, nej, jag tror icke att Gud pålägger mig en så svår
pröfning! Om Ivana också fått en sådan fantasi, måste hon
afstå ifrån den när Brunner älskar . .. hvem? Hennes egen
mor.. .. Mor och dotter rivaler? Det är något sårande i den
tanken.

Men alltsammans kan bero på ett misstag; jag kan icke
tala om saken med Ivana, men jag skall observera henne.

Hon sade i går att hon ville helsa på en barndoms¬
bekant, men hon kommer igen i afton; det skall således bli
i morgon.

Dessa begge dagar hafva varit tysta, men behagliga; de
hafva påmint 0111 de forna. Vi hafva samtalat i de allvar¬
ligaste ämnen, och det har gladt mig att höra hans enkla,
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men högsinta begrepp om de pligter som åligga en rättskaf¬
fens man.

Professorn frågade honom livad han skulle gjort 0111 han
icke blifvit erbjuden ett hem i mitt hus.

»Jag hade rest till Sverige och blifvit skollärare.»
Min gamle vän skakade på hufvudet. »Den sysselsätt¬

ningen hade du snart tröttnat vid.»
»Det tror jag inte, men jag medger att jag skulle lagt

mindre vigt på kunskaperna och mera vid att bilda duglige
och redbare män.»

Hvad jag älskar honom!

Den 5 Juli.

Det är besynnerligt med mig! Jag måste använda all
den kraft jag eger öfver mig sjelf att bekämpa min lidelse,
ty hvarken med ord eller blick vill jag förråda den för Ivana;
hon döljer sina tankar för mig. Någon förklaring öfver sitt
besynnerliga uppförande kunde hon icke ge. Om jag föredrog
att ryttmästaren hade mitt porträtt, så skulle hon gifva ho¬
nom det. Derefter utbrast hon i en häftig gråt och sprang
sin väg.

Skulle hon verkligen älska honom?

Den 6 Juli.

Vår käre sjukling är märkbart bättre; i dag kunde han
ensam, men med tillhjelp af kryckan, stiga både ur och i
vagnen. Ivana bad honom försöka att gå utan stöd, men
det ville han icke; han medger icke heller att örterna gjort
nytta, men fortfar likväl att begagna dem. Det förefaller
mig som om han undvek Ivana; han är nästan aldrig af
samma öfvertygelse som hon, men eftersträfvar deremot att
vara af min mening. Den uppmärksamhet, jag vet icke om
jag vågar säga: den tysta kärlek han förråder, värmer mitt
hjerta och gör mig obeskrifligt lycklig. Ivana återtar sin
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forna munterhet, men hon utvecklar tillika det mest förtju¬
sande koketteri. Jag tror icke hon gjorde det om hon verk¬
ligen älskade honom.

Den 7 Juli.

Hon har gifvit honom igen medaljongen. Han visade
mig den i dag som hastigast, och hans vackra ögon strålade
dervid af glädje; men hon kom in med detsamma, så att han
ingenting kunde säga. Hennes snabba blick upptäckte genast
att jag visste det.

»Är du nöjd?» sade hon och gick till mig. »Han har
nu fått den af oss begge.»

»Således kan jag vara säker att nu få behålla den», in¬
föll Brunner leende.

»Men mamma satte den på er hals, och det vill jag också
göra», sade hon och lät handlingen följa orden med det ljuf-
vaste behag.

»Ännu återstår något», sade han skämtande.
Hon rodnade starkt. »Hvad då?»
»Ni vet det.»

Hon tvekade ett ögonblick, men sprang sedan och kysste
mig. »Gif honom den från mig», sade hon och skyndade ut.

Brunner smålog, men jag kände å nyo tviflet vakna i
min själ.

Den 9 Juli.

Här gå rykten om en drabbning, som lär ha stått någon-
städes icke allt för långt härifrån. Ljudet af kanonaden har
trängt ända hit.

Det är med Brunners häst som med hans herre: begge
ha varit i orolig rörelse hela dagen, medan jag i hemlighet
tackat Gud för den olycka som fängslar honom här hos oss.

Vi hafva alla gissat och undrat livar striden kunnat
stå, men länge bör det. icke kunna dröja innan vi få under¬
rättelse derom.
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Jag har i dag haft besök af en bland mina grannar.
Han blef emottagen i familjen, och jag aktade mig väl att
ge honom tillfälle till enskildt samtal. Slutligen begärde
han ett sådant.

»Det rör väl icke politik?» sporde jag högt.
»Hvarför frågar ni det?»
»Jag blandar mig aldrig mera i sådant, och mitt hjerta

och alla mina önskningar tillhöra numera Sverige och dess
tappre unge konung.»

När han likväl envisades i sin begäran, bad jag honom
vända sig med sitt förtroende till professorn, som derefter
skulle meddela sig med mig, i fall han icke på egen hand
kunde afgöra frågan.

Nu blef han ond och reste genast.
Jag hoppas för alltid vara befriad från honom och hela

det parti han tillhör. .

Med hvilka blickar han betraktade Brunner. Gud ske
lof att han icke kan gifva sig ut på vägar och stigar utan
oss. Han har fiender här också. Jag sade honom det, men
han skrattade endast och svarade, att det var en större ära
än han förtjenade sedan han numera var nästan oduglig att
inlåta sig i en ärlig strid.

Ben 11 Juli.

I dag på morgonen anlände en kurir från löjtnant Avon.
Han medförde underrättelsen om att konungen gått öfver
Diinafloden strax nedanför Riga. På andra sidan stod en
öfverlägsen fiende med betydande artilleri; men tack vare
Dahlbergs kloka åtgärder hade det djerfva företaget lyckats.
En häftig strid hade egt rum. Patkul hade gjort sitt yt¬
tersta att förhindra öfvergången, men den unge konungen hade
erhållit segern. Kuriren kunde icke nog prisa hans oför¬
skräckta mod och hurtighet. Sä snart han kommit öfver
floden, och som vanligt var han i främsta båten, hade han
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muntert ropat till grenadiererne, som kommo närmast efter:
»Se sä, bussar, nu äro vi här, och Gud skall nog hjelpa oss
än längre.» Efter stridens slut hade han samlat hären till
bön och tacksägelse.

Soldaterne afguda honom och Brunner slukade hvarje ord
af kurirens berättelse. Hans ögon lågade och han andades
häftigt. Han säger ingenting, men jag är säker att han lider
af att icke få vara med och dela farorna.

Han har icke meddelat oss Åvons bref, men när han
gick in till sig för att besvara det, berättade kuriren att
general Stenbock yttrat till löjtnant Åvon: »Konungen sak¬
nar "sin gosse', och den angenämaste nyhet vi kunde med¬
dela honom vore hans förbättring. Jag ger tio dukater till
den som skaffar mig underrättelser om Bruner.» Derefter
hade kuriren blifvit afsänd.

»Jag får väl besked med mig hur det är med ryttmä-
staren», sade han, och strax derefter kom denne och lemnade
tvenne bref, det ena till general Stenbock, det andra till
löjtnant Avon. Kuriren erhöll en annan häst och afreste
genast.

Hvad är orsaken till den oro och beklämning jag erfar?
Ivana känner den också, det ser jag. Brunner är gladare och
bestämdare än förut. Han har fattat ett beslut, men hvilket?
Väl icke att lemna oss! Han kan icke sätta i verket sin af-

sigt att bli skolmästare. Soldatyrket är han ju tvungen att
afstå ifrån, Gud ske lof! Den otacksamme! Är lian icke om-

gifven af idel kärlek?

Den 12 Juli.

Professorn har slagit sig på att studera krigsvetenskap.
Gud vet hvad det är för omöjliga böcker han fått tag uti,
men lian och hans skyddsling läsa dem med en ifver som
är rigtigt retsam.

Ivana och jag äro numera nästan alldeles lemnade åt oss
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sjelfva. Jag underkastar mig det temligen tåligt, men så gör
icke hon. När jag ser de otaliga små konstgrepp hon an¬
vänder för att locka dem ifrån den tråkiga boken, måste jag
mot min vilja tänka på en liten hvit kattunge. Dessa gra¬
ciösa, smidiga rörelser, dessa hastiga öfvergängar, denna täcka
lekfullhet, allt tillhör och anstår den unga flickan. Profes¬
sorn blir emellanåt missnöjd med hennes upptåg; då slår hon
armen kring hans hals och lutar sitt vackra ansigte mot hans
gamla, • åldrade. Första gången det skedde blef jag så för¬
tjust i den vackra taflan, att jag ropade till Brunner: »men
så se då på dem.»

När han gjorde det, smålog hon emot honom; men an¬

tingen hade han icke sinne för taflans skönhet eller ock var
det af någon annan anledning han genast såg bort derifrån.
I allmänhet fäster han mycket liten uppmärksamhet vid henne,
men hon eggas endast deraf, och man måste förut vara in¬
tagen af en djup och allvarlig kärlek för att icke hänföras
af så mycket behag.

Min stora obekantskap med verlden och menniskorna gör
att jag heller icke förstår Ivana. En tid nästan undflydde
hon mig; nu kan hon icke ett ögonblick vara skild ifrån
mig. Hon öfverhopar mig med kyssar och smekningar, och
säger gråtande att hon vill gifva sitt lif för min lycka. För-
gäfves frågar jag om orsaken till dessa öfverdrifter. Fordra¬
des en sådan uppoffring, borde jag väl göra den; men den be-
höfs ju inte.

Den 13 Juli.

Det är icke många veckor sedan lifvet tycktes solbe¬
lyst. Ingenting är egentligen förändradt, men allt är liksom
insvept i dimma. När skall den skingras, och hurudan blir
då utsigten? Min gamle professor ser ut som ett åskmoln.
Jag frågade i dag hvad vi ha för väder att vänta, men skäm¬
tet behagade honom inte, och han svarade temligen skarpt,



237

att brytningar i naturen som i hemmen stundom liafva fruk¬
tansvärda följder. De senare kunna mången gång förekom-
mas. Ve den som icke gör det medan tid är.

Om detta var menadt åt mig eller någon annan, vet jag
inte. Min gamle vän har stundom besynnerliga infall, som
man gör klokast att icke låtsa om. En sådan vän ursäktar
man mycket.

Den 14 Juli.

Hvilken öfverraskning! I dag morse voro professorn,
Ivana och jag i matsalen. Vi väntade på Brunner för att in¬
taga frukosten. Han brukar annars aldrig låta vänta på sig.

Då hörde vi hans dörr öppnas och stängas. Steg när¬
made sig, men det var icke hans vanliga. Han inträdde, men
utan krycka. Vi uppgåfvo alla tre ett glädjerop. Visst hal-
tar han, men han tror sjelf att det skall • försvinna efter nå¬
gon tid. Sedan han gjort en bugning för oss gemensamt,
närmade han sig till mig.

Det var med ett visst högtidligt allvar han sade: »Jag
förmår icke tacka för all den godhet jag rönt, men om Gud
återger mig helsan, skall jag visa att jag ej är den ovärdig.»

Köreisen var för stark, jag kunde icke svara, utan räckte
honom blott min hand, som han tryckte till sina läppar. Hur
nära var det icke att jag hade sagt: du måste stanna qvar
här; det är den enda tacksamhet jag begär.

Men mina blickar föllo på Ivana. Hon var dödsblek.
»Han vill resa!» ropade hon och sjönk vanmägtig till golfvet.

Brunner kom hastigast fram. Han upplyfte henne och
egnade de ömmaste omsorger åt hennes vederfående. Jag stod
som förlamad bredvid och såg att han var nästan lika blek
som hon, och undrade hur allt detta skulle sluta.

Professorn stod vid fönstret och trummade på glasrutan.
Han var tydligt ond.
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Ändtligen återfick hon sansen. Så snart hon kom till
medvetande, löste hon sig ur hans famn och kastade sig i
min under högljudd gråt.

Jag vet inte livad jag sade för att lugna henne. Den
förnuftigaste af oss var professorn, som frågade om det icke
skulle blifva någon frukost af.

Vi satte oss alla fyra till bordet. Jag sporde Ivan a
om hon icke ville gå in till sig, men hon föredrog att stanna
qvar hos oss.

Vi gjorde livar för sig misslyckade försök att bringa ett
samtal i gång. Professorn utbröt slutligen: »Vår glädje öfver
ryttmästarens vederfående tycks vara af mycket tvetydig art
om man ser saken från hans synpunkt. Den är deremot
ganska förklarlig 0111 man ser den från vår eller rättare sagdt
från min. En karl mellan tvenne damer är i en kinkig ställ¬
ning, ty den uppmärksamhet han visar den ena, blir alltid
illa upptagen af den andra. Det är min erfarenhet», fortsatte
han,- när han såg att vi ville protestera, »och dessutom en arf-
synd, lika gammal som verlden. Medan Brunner varit här,
har jag haft det lugnaste lif i verlden. Hur det skall gå
med mig när han reser, begriper jag icke.»

»Vi öfvertala honom att stanna qvar!» utropade Ivana
med barnslig liflighet.

»Om han icke längtar härifrån», invände jag.
»Söka vi icke att gissa, att förekomma alla hans önsk¬

ningar!» menade Ivana.
»Han har aldrig yttrat någon», svarade jag.
Mig ovetande måtte jag hafva lagt något särskildt ut¬

tryck i rösten, ty jag kände att jag rodnade och att allas
blickar fästes på mig.

»Vore det icke otacksamt af den som erhållit så mycket,
att begära ännu mer», yttrade Bruner med mycken värma.
»Och likväl, som jag ännu endast är en stackars konvalescent,
beder jag: låt mig fortfarande få stanna hos eder?»
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I vana uppgaf ett glädjerop.»
Professorn klappade händerna.
Jag tackade Gud i mitt lijerta.
Sinnesstämningen var förändrad som genom ett trollslag.

Vi ville alla gifva uttryck åt vår belåtenhet, och när Brunner
sade oss att han ville försöka om han icke nu kunde sitta

på hästryggen, ville vi alla följa med.
En gladare och vackrare utfärd tyckte vi oss aldrig hafva

gjort. Vädret var gudomligt, skogen doftade af barrluft; vi
pratade och skrattade; lyckligare hade vi aldrig känt oss.

Jag bryr mig icke om att tänka på framtiden. Hvar
dag får hafva sin egen omsorg. Egde jag allenast förmågan
att läsa klart i de andras hjertan.

Den 15 Juli.

Nu är dimman skingrad! Det står alltsammans så klart
och tydligt för mig, och jag mins livart enda ord! Profes-
sorn hade icke kunnat sofva förliden natt; jag öfvertalade
honom att hvila en stund på förmiddagen och följde sjelf med
in i hans rum för att tillse att han skulle få det beqvämt.
Ivana var i trädgården, Brunner inne hos sig. Derefter ville
jag gå in i biblioteket; det är vårt vanliga samlingsrum.

Dörren stod öppen och jag inträdde.
Brunner satt vid bordet med en bok framför sig; Ivana

hade gått in några ögonblick före mig, hon höll en krans af
vilda rosor i handen och smög sig sakta fram för att sätta
den på hans hufvud. Jag stannade obemärkt i dörren.

När hon gjort det, satte hon begge händerna för hans
ögon.

»Ivana!» sade han.
Hon teg.
»Ivana, ingen annan än Ivana!»
»Hvarföv inte lika gerna fru Ravetsky?»
»Derför att hon icke är någon lekfull flicka.»
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Hon stödde armbågarne mot bordet och sitt lilla vackra
ansigte mot händerna.

»Se rigtigt på mig», sade hon.
Han gjorde det och såg säkert lika väl som jag att hon

var förtjusande vacker.
»Ryttmästarn tycker om min mor!»
»Ja det gör jag!»
»Hon är mycket vacker!»
»Och mycket god!»
»Var det roligt att läsa med henne?»
»Det var oförgätliga dagar!»
Ivana drog tungt efter andan.
»Jag önskade att jag då varit hemma.»
»Då hade ingen läsning blifvit af, fruktar jag.»
»Hvarför det? Om jag hindrar, kan jäg gå!»
»Stanna qvar, jag ber!»
»Nej, om jag är i vägen så . . .!» Hon snyftade.
»Ivana, livad är detta?»
»Ack, det är så hårdt, så hårdt att ingen här skall hålla

rigtigt af mig!»
»Det vet ni ju att alla göra.»
»Nej, inte som jag vill bli afhållen!»
»Hur skall det vara?»

»Högt, öfver all ting!»
»Jag har hört att grefve Erik Bjelke . . .»
»Honom fördrar jag icke!»
»Någon annan skall kanske komma.»
»Jag vill icke veta af någon annan.»
»Hvad kan orsaken vara?»
»Att jag inte tycker om någon.»
»Ingen alls?»
»Det har jag icke sagt!»
En lång tystnad uppstod; slutligen sade Bruner:
»Antag att någon finnes som älskar Ivana.»
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»Men som aldrig skall våga att säga det.»
»Tror han då icke att jag älskar honom tillbaka?»
»Jo, nu tror han det!»
»Nå, livad hindrar honom?»
»Pligt och samvete.»
»Det förstår jag inte!»
»Han har länge burit en bild som han trott vara Iva-

nas; nu har han fått veta . . .»
»Är det möjligt!» afbröt hon jublande. »Det är mig, mig

som han älskar!»

»Derför måste jag resa!»
»Hesa . . .?»

»Ja, ty vi kunna icke tillhöra hvarandra!»
Hon utbröt i häftiga snyftningar.
»Det var kanske orätt att säga er det.»
»Nej, nej, det var rätt!»
»Jag kunde ej skiljas härifrån utan att säga att er bild

följt mig från första gången vi möttes pä Carlberg och Ivana
sjelf lade den kring min hals. Andra gången var på Kro¬
neborg.»

»Och här den tredje, för att derefter skiljas åt; det skall
jag icke kunna öfverlefva!»

Han tog hennes hand: »Du måste det, älskade, vid tan¬
ken på din mor!»

»Hur har du fått veta . . .?»

»Under ett samtal med professorn förnam jag misstaget
med porträttet. Det var också han som lät mig förstå att
den ädlaste, den bästa bland qvinnor för mig hyste en till-
gifvenhet som jag var långt ifrån att förtjena. Om icke
mitt hjerta för länge sedan tillhört en annan, hur lycklig skulle
jag icke ansett mig att få nedlägga det för hennes fötter!»

»Det skulle jag icke uthärda att se!»
»Du förstår ju nu orsaken till mitt handlingssätt?»

Sr. hist. berättelser. IV. 16
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Hon lutade liufvudet mot bordet och utbrast i nästan
konvulsivisk grät.

»Ivana, älskade Ivana!»
»Du får icke resa!»

»Måste jag icke göra det?»
»Jag skall dö af sorg!»
Han lutade sig ned öfver henne och kysste det lockiga

liufvudet, han lyfte det från bordet Och slöt det i sin famn,
han kysste hennes panna, ögon och . . . läppar.

Jag smög mig sakta ut. Det föreföll mig som om det
icke längre varit jag, utan en främmande person för hvilken
jag skulle handla.

Hvad jag borde göra, tänkte jag icke på, endast att jag
skulle lemna dem några minuters rådrum innan jag gick in.

Jag slog till och med omkull en stol för att rycka ner
dem från deras himmel; sedan tog jag hårdt i den öppna dör¬
ren, och när jag kom in, stodo begge två som ertappade brotts¬
lingar midt på golfvet. Brunner vände sig bort vid min åSyn.

Ivana gaf till ett rop och sprang emot mig. Hon öm¬
som skrattade och gret.

»Hvad är det, käraste barn?»
»Han vill resa!»

»Så öfvertala honom att stanna qvar.»
»Det kan jag icke!»
»Då är felet ditt.»

»Mitt?»

»Gif honom hvad han önskar!»
»Hvad menar du?»
»Din hand!»
»Min hand!»

»Vet du icke att han älskar dig?»
»Vet du det?»
»Så kom och säg henne det, Brunner, i min närvaro,

annars tviflar hon ännu.»
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Hur undrande han såg på mig. Det var tydligt att
han icke visste livad han skulle tanka. Derför stod han också
alldeles stilla, ,

Jag tog hennes hand och förde henne till honom. »Se
der, tag henne, och gör henne så lycklig som jag önskar att
hön skall bli.»

»Hur vi liafva bedragit oss!» utropade min omisstänk¬
sam nia Ivana.

Brunner fattade min hand; han såg på mig som om han
velat läsa i min själ. »Jag har snart krafter nog att gå ut
i kriget igen», sade han. »Här jag kommer tillbaka, skola
vi återtaga detta ämne.»

»Nej, du får inte resa», sade Ivana. »Jag skulle icke
kunna uthärda det!»

1 detta ögonblick kom professorn in; jag gick emot ho¬
nom: »Lyckönska dem; de tillhöra nu hvarandra», sade jag
muntert.

Han stirrade pä mig och sedan på dem. Det var som
om han velat frigöra sig från en obehaglig dröm: »Det är
inte sant», sade han.

»H vilket V»

»Att han . . . att hon . . .!»

»Jag har gifvit Ivana åt Brunner!»
»Och han V»

»Skall göra hennes lycka och således också min!» sva¬
rade jag.

Professorn satte sig i sin stora hvilstol, Ivana lade sig
pä knä bredvid honom och sade med sin ljufva stämma:
»Skulle du icke glädja dig ät min lycka V»

»Jo visst, om den tillkommit på annat sätt!»
»Tycker du icke 0111 honom?»
»Mer än jag bort.»
»Får jag lof att tala vid er, herr professor, mellan fyra

ögon?» inföll Brunner hastigt.
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»Icke ii ii!» svarade jag. »Ivana har först rätt till ett
enskildt samtal med sin trolofvade; sedan kommer ordningen
till mig; först i tredje rummet får professorn rå om honom.»

Några vidare protester fingo icke ega rum; jag tog min
gamle vän under armen och förde honom bort med mig. Hvad
jag sade vet jag inte.

»Du afsäger dig din egen lycka!» sade han.
»Nej, jag älskar honom icke!»
»Och det vill du säga mig?»
»Jag har gjort det, men jag gör det inte mer.»
»Derför att den barnsliga flickan . . .?»
»Sakta, professor; det är min dotter!»
»Hon liknar icke dig det minsta!»
»Förstår du icke att först nu skola vi bli rigtigt lyck¬

liga», sade jag; »de unga älska hvarandra och de gifta sig.
Tror du' att jag numera kunnat finna lyckan i ett äktenskap
med den man som min dotter skänkt sin kärlek.»

Han mumlade något som ingen kunde förstå.
»När du kommer att tala med Brunner, skall du skingra

de misstankar som du ingifvit honom.»
»Har jag . . .?»
»Just du, och för deras skull har den redlige unge man¬

nen velat resa sin väg. Han skulle bli ett offer endera för
fiendens kulor eller kamraters hämnd, och hur skulle du sjelf
kunna lefva utan honom och se min och Ivanas sorg utan att
hafvä ett enda trösteord att meddela?»

»Men du, Irene, du skall dö af sorg!»
»Nej, jag skall lefva med glädje vid åsynen af mina

barns lycka.»
»Du skall småningom tvina bort!»
»Säg nu hur du vill! Skall han stanna qvar eller resa?

Det beror på dig.»
»Hvad skall jag göra?»
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»Säga att jag älskar honom som en son, och att min
enda önskan är att han gör Ivana lycklig.»

»Får han då stanna qvar här?»
»Jag önskar att han ville göra det.»
»Du är en engel, Irene, och jag skall försöka att göra

som du vill.»

Jag omfamnade min gamle vän samt gick emot ryttmä-
staren och Ivana.

Begge liknade ett par soliga vårmorgnar, då lifvet slår
med friska pulsar och alla blommor äro redo att slå ut....
Ivana strålade af glädje, medan Brunner sökte dölja sin, lika¬
som vågade han ännu icke rätt tro på en sådan lycka.

»Nu är ordningen hos mig», sade jag med ett småle¬
ende. »Stanna hos professorn, Ivana!» Jag tog Brunners
arm: »Yi gå ner i trädgården!»

»Bli ni länge borta?»
»Du kan komma efter om en stund!»
Vi gingo ocli togo plats på en grässoffa.
»Fru Ravetsky . . . jag ber er tro . . .»
»Först af allt: kalla mig moder!»
»Nej, nej, det är omöjligt!
»Då får jag ej heller kalla eder du!»
»Hör mig!» genmälde hanlifligt: »Äfven under den yrsel

af glädje och öfverraskning som jag nyss erfarit, har jag icke
kunnat glömma pligtens bud. De utmärkelser jag erhållit
förbinda mig att tjena fäderneslandet; jag tror mig snart ega
krafter dertill. Tillåt mig att återkomma efter kriget slut —

om Ivana icke under tiden fattat ett annat tycke. 1 sådant
fall återger jag henne alla löften.»

»Ar det af längtan efter kriget?»
»Det är af pligtkänsla!»
»Så lyssna dä också till er bruds och er moders böner:

stanna qvar hos oss!»
Han säg frågande, tvekande på mig.
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»Kriget kan också tränga hit; hvem värnar och skyddar
oss sedan du är borta?»

Han syntes mäkta förlägen.
»Fins någon annan orsak . . .?»
»Nej, jag vet inte om . . .»
»Har professorn må hända inbillat er . . .?»
»Nej, ingenting!» Han blef blossande röd.
»Sä mycket bättre! Föreställ dig: lian trodde att min

tillgifvenhet för dig var ovärdig min ålder, att du visste att
porträttet du bar icke var Ivanas, utan mitt, följaktligen
att vi begge älskade hvarandra annorlunda än vi verkligen
göra. Jag bar nu upplyst honom om hans misstag, sagt att
vi begge förtjena hans aktning, att jag med glädje och stolt¬
het lägger Ivanas hand i din, och att du genom att bereda
hennes sällhet liar än större anspråk pä min kärlek och tack¬
samhet.»

Brunner betraktade mig som 0111 han velat läsa i mitt
hjerta. Icke ett ord eller en blick förrådde dess verkliga till¬
stånd; man tror dessutom så gerna livad man önskar. Han
var endast tjugutre är och tillbad sin Ivana.

»Får jag komma?» frågade Ivana, som helt sakta och
tvekande närmade sig.»

När det bejakades, Hög hon i min famn. »Hvad hafven
I talat om?» sporde I1011.

»Han reser icke ut i kriget!»
»Har han tänkt göra det?»
»Att förvärfva ära och ryktbarhet!»
»Min kärlek bör vara honom 110g!» sade hon litet för¬

närmad. »Nå, vidare!»
»Hvad menar du?»
»Hafven 1 icke också talat 0111 . . .?»

»Om hvad?»

»Ja, när jag har ditt löfte att du stannar qvar här, så
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brådskar det inte, så vida det icke åter kommer en kurir från
kungen.»

»Brunner måste taga afsked!»
»Ja, ja, det måste han!» bifogade jag.
»Det kan jag ej!»
»Hvarför?»
»Mitt löfte till konungen!»
Ivana uppgaf ett ångestrop.
»Älskade Ivana!» Han slöt henne i sin famn.

»Jag vet må hända bot derför», sade jag med en blick
på de unga, lyckliga menniskorna.

»O, livad du är god!» utropade Ivana. »Hvad vill du göra V»
»Jag skall skrifva till general Stenbock och bjuda honom

hit på ert bröllop i September.»
Ivana uppgaf ett rop af glädje, och om icke Brunner

lika högljudt uttryckte sin, kunde man dock läsa den i hans
strålande blickar.

»Vi skola gifta oss i September», ropade Ivana mot pro¬
fessorn, »och general Stenbock skall bjudas med på bröllopet!»

Här sluta Irenes dagboksanteckningar. Vi vilja endast
tillfoga några få ord om den tid som närmast följde.

Alla, till och med professorn, hade i det närmaste glömt
den misstanke de en gång hyst beträffande Irenes känslor.
Hon syntes glad och var verksammare än någonsin förr. Den
strid som utkämpades inom hennes själ dolde hon för hela
verlden; än mer, hon gjorde sig förebråelser för en känsla som
hon numera ansåg rent af syndig. Endast genom trägen syssel¬
sättning kunde hon beherskn den smärta som tärde henne och
dölja den för sin omgifning.

Alla tider hafva haft sina martyrer, och hon var en
ibland dem; hon skrattade när hon velat gråta blod, och ta¬
lade om de likgiltigaste ting när hon behöfde ge utbrott åt
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den sorg som sargade hennes själ. Det säges om ett fartyg
på stormande haf att det flyger som en spån mellan vågorna;
så ock med en menniskosjäl som drifves mellan passionernas
bränningar. Utgången är i förra fallet beroende af dugligt
virke och en skicklig styrman, i det senare af en stark, ren-

hjertad natur och en vilja som hemtar sin kraft ifrån Gud.
Fartyget dyker stundom så djupt ner i hafvet att man anser
det förlorarlt. Irene tyckte emellanåt att vågorna stego henne
så högt öfver hufvudet att räddning knappt mera var möjlig;
men så lugnades stormen, fartyget kom in i smult vatten och
gick sedan fram stilla och lugnt. Irene hoppades också på
stillhet och lugn; besynnerligt nog kommo de henne först till
mötes vid åsynen af de ungas lycka. Det syntes henne då
som om hon uppgått i dem, och hon kunde tala och skämta
med fullkomlig glömska af sig sjelf. Första gången hon er¬
for denna känsla var den lyckligaste stund i hennes lif.
Glömska af sig sjelf var det räddningsankar som bäst kunde
hålla henne uppe.

Efter Ivanas önskan firades bröllopet i September. Ge¬
neral Stenbock kunde icke öfvervara det, men han. skref ett
lyckönskningsbref, med helsningar från konungen, att rytt-
mästaren framdeles skulle fä höra af honom.

Nils Brunner och Ivana kringhvärfdes i denna stund af
lyckans solljus. Vid sidan af dem stodo en pröfvad, luttrad
qvinna och en gammal man, lutande mot grafven. Tro och
kärlek bundo alla dessa vid hvarandra; men själen i det lilla
förbundet var den ringe svenske smedsonen från Sverige, »kung
Carls gosse!»

oc$c£>o
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