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„Hvi är du så blek om rödan blomkind, 
Hvi är du så blå under ögonen din?“

Svensk Folkvisa (från Östergötland).
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FÖRSTA TRAPPAN.

Ögonens begärelse.

„När vårlig bölja slog,
Mot ljungbevuxen strand 
Från hemmets härd han drog 
Till fjärran, fjärran land.
Han hviskade så ömt:
Jag kommer snart, och vet,
Den sällhet, nu vi drömt,
Skall då hli verklighet.“

Olle.

FÖRSTA KAPITLET.

Profryttarens visitkort.

Vid stranden af Stångholmen på Loföns östra sida i Mälaren 
hade en företagsam qvinna arrenderat sig en liten stuga, som hon 
inrättat till ett slags nykterhetsvärdshus, ehuru den egentliga ut- 
skänkningsrörelsen egde rum utom hus i ett litet tält, omkring 
hvilket voro ordnade ett antal små bord med bänkar och stolar.

Det var en vacker sommarmorgon, och utsigten framför tältet 
erbjöd en vacker tafla med det lilla sundet till förgrund, genom
hvilket segelleden går till Fyris och Upsala.

I bakgrunden resa sig höjderna kring Blackeberg, och der 
nedanför ligger det täcka och tjusande Hemnäs, speglande sig i

sundets vågor.
Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883- r Helvetets trappor. 1.
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Till höger härom hafva stränderna ända ned till det pittoreska 
Nockeby en förtjusande rad af vyer att uppvisa, och till venster 
erbjuder slätten vid Kanaan, med Bäcksta skogsås bakom sig, en 
behaglig hvila för ögat.

Vattenytan i sundet låg stilla och spegelklar och afspeglade 
hela den gentemot liggande strandens konturer.

Vid ett af borden utanför tältet, nära stranden och under 
skuggan af en lummig ek sutto två herrar, som just höllo på med 
att förtära sin frukost, ett par ägg jemte kaffe samt smör och bröd.

En tredje herre trädde just fram till dem, en liten beskäftig 
karl, som för en stund sedan till fots ankommit till Stångholmen.

»Är det tillåtet, mina herrar, att jag får ansluta mig till 
herrarne«, sade han med falsettartad stämma.

De båda andra mönstrade flyktigt nykomlingen utan att gifva 
något svar och fortsatte sedan sin måltid.

»Sannolikt äro herrarne Drottningholmsbor eller kanske Stock
holmare?« frågade den enträgne främlingen — «Det är ett vackert 
ställe, Drottningholm, och fint folk som bor der. Jag undrar just, 
om jag skall stanna här eller gå tillbaka.«

Då han fortfarande icke erhöll något svar, sade han:
»Var så god och säg mig — hvad är det för en himmelsk 

skönhet som sitter i båten der ute på vattnet? Den der damen 
der med slöjan på stråhatten. Jag tycker mig bestämdt ha sett 
henne förut på Drottningholm. Det är en härlig qvinna. Nå ja 
om hon inte skall stanna här eller är hemma i trakten, så ger 
jag mig också utaf. Jag kanske kan träffa henne vid Blaekeberg.«

Då yttrade ändtligen en af de båda herrarne: »Herrn år 
således ute för att till hvad pris som helst skaffa sig en fästmö.«

»Hm, hvem vet, hvar haren har sin gång«, sade den lille 
mannen med den höga stämman, hvarefter han slog sig ned och 
bestälde sig en kopp kaffe, under det han fortsatte:

»Om den der damen bara är ledig —«
»Nej henne är det så godt Ni slår ur hågen,« svarade den 

förste, en lång blond herre, som såg ut som en skolkarl eller veten-
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skapsman. »Fru Kihlblad är visserligen en ung, vacker enka, och 
ganska rik också, efter hvad man säger, men hon är inte att taga 
förden förste bäste. På det ljuset ha nog redan andra bränt vingarne.«

„Hm, lyckan står den djerfve bi!“ utropade den lille med ett 
lynne, som icke lät sig nedslås af någonting.

„Ja, det kan nog vara sannt, men hon är så godt som
förlofvad.“

„Med hvem, om jag törs fråga?“ utropade den outtröttlige. 
„Det kan väl aldrig vara med den herrn, som är i hennes sällskap. 
Han förefaller mig så bekant — Hvem är den der herrn?“

„Det är kanslirådet Lidmark,“ sade uppasserskan, som kom 
med kaffet. „Det är en snäll och präktig herre, som alltid plägar 
bo i det hvita huset i backen der borta ett par veckor hvar 
sommar. “

„Ah, Lidmark — kanslirådet Lidmark, alldeles riktigt, mina 
herrar!“ sade den lille. „Honom känner jag mycket väl, men det 
är en karl, som har gjort ut för sig. Huru? Skulle herrarne 
ännu inte ha hört något om det? Jo det har väckt ett förskräckligt 
uppseende, en riktig skandal. Det är ju knappt tre veckor sedan. 
Och det stod i tidningarne om’et. Det var när slöjd- och indu
striutställningen i Westerås öppnades — eller om det var i 
Eskilstuna — nå lika mycket! Kanslirådet var med der som 
prisdomare, och skulle hålla tal vid festmiddagen. Nå hvad gör 
då mannen? Jo, han höjer sitt glas och utbringar en riktigt ra- 
bulistisk skål för handtverkarne, och industriidkarne, arbetarne och 
konstnärerna, utan att med ett enda ord komma ihåg hvarken 
kungen eller landshöfdingen. Jo han kan gratulera sig. Han blir 
nog antingen transporterad till någon tjenst på bondlandet, eller
också får han afsked på grått papper.“

„Det tror jag inte,“ sade den blonde herrn,“ men äfven om 
så skulle vara, så skall han nog veta att trösta sig. Han äi sjelf 
förmögen, så mycket jag vet, och dessutom så tror jag, att man 
på alla håll och äfven på högre ort sätter värde på hans ärliga 

frimodighet.“
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Ja, särskildt göra damerna det,“ inföll den andre, en ung 
man med kruslockigt hår, som såg ut som en artist. „Sedan den 
dagen då han höll det der talet, svärma de för honom, och i 
synnerhet fru Kihlblad. Får han röna något trakasseri eller obehag 
så blir han en martyr, som förefaller det täcka könet dubbelt 
intressant.“

„Martyr är han redan“, anmärkte den blonde, „ty hon plågar 
honom på allt sätt.“

„Är det möjligt? Hör nu mina ärade herrar. Att plågas 
så der måtte vara mycket afundsvärdt! Hur är det Hamlet säger 
— föraktad kärleks qval — “

,,Ah, Ni spelar således Hamlet?“ frågade den blonde. Törs 
man fråga, vid hvilken teater Ni är engagerad?“

,,0m förlåtelse, mina herrar,“ sade den lille, det är visserligen 
mycket smickrande att blifva ansedd som konstnär, men jag be
klagar, att jag måste afböja herrarnes komplimang. Tillåt mig 
att få lemna mitt kort. Jag får på samma gång rekommendera 
mig till benägna order. Allt blir effektuerad! promt och billigt, 
mina herrar. Yi komma helt säkert att bli nöjda med hvarandra!“

Dervid presenterade han med en viss grace sitt kort, på 
hvilket de andra båda herrarne läste:

“François Tony.
Agent för firman L’Echalle i Bordeaux.“

För anständighetens skull hade nu äfven de båda andra 
herrrarne bort lemna sina kort, men de tycktes icke anse det be- 
höfligt att göra så många omständigheter med en vinresande.

Monsiör Tony kände sig djupt sårad, men hade ingen annan 
utväg för att tillfredsställa sin nyfikenhet än att fråga värdinnan 
för den lilla restaurationen. Han fick på detta sätt veta, att den 
blonde herrn var docent och hette Ludvig Millberg, och att, den 
kruslockige var bildhuggaren Axel Neander.
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ANDRA KAPITLET.

Båtfararne.

Under tiden rörde sig båten, som knappt tio minuter förut 
lagt ut från Stångholmen, framåt, och varmidt på sundet i riktning 
mot „Tyska botten“ eller Blaekeberg. Sjön var fortfarande spegel
klar och stilla.

Den som egde mycket god hörsel, kunde förnimma, att man 
ifrigt pratade oeh skrattade i den lilla farkosten. I båten sutto 
utom roddaren tre personer. Den stendöfve gubben Håkan förde 
årorna med en långsam och högtidlig taktmässighet.

Den gamle döfve mannens ögon varo med ett uttryck af be
undran och vördnad fastade på den smärta eleganta damen , som 
bott der i trakten redan ett par veckor, och som med förkärlek 
valde gubben Håkan till ledsagare vid sina utflykter.

I dag blinkade gubbens ögon ibland så småslugt, som hade 
han förstått hvarje ord, som den vackra enkan sade åt sitt sällskap, 
kanslirådet Lid mark.

Heribert Lidmark tillhörde de sällsynta, af både naturen och 
lyckan begåfvade och bortskämda menniskor, som icke hafva någon 
fiende, och som förstå att vinna allas hjertan.

Om än politiska frågor härvid hos Lidmark utgjorde ett 
undantag, så öfvade han dock stort inflytande äfven på detta om
råde genom sin personlighet och sin framställningsförmåga.

Genom flera skrifter i sociala och nationalekonomiska ämnen 
hade han skapat ett starkt parti, som såg upp till honom såsom 
sin kommande ledare, trots hans höga embetsmannavärdighet.

Knappt trettio år gammal hade han den manligt sköne, lika 
begåfvade som äregirige lycklige unge mannen gjort en ovanligt 
rask karrier, och hans vänner förutsade, att han förr eller senare 
skulle komma att bekläda statens högsta värdigheter.

Dessa vänner förundrade sig ofta, hvarföre den af qvinnogunst 
bortskämde och i alla kretsar firade och fjåsade mannen ännu icke
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hade låtit lijertat göra sitt val. Men sannolikt var det just denna 
vana att blifva fjäsad, som dels gjort lians fordringar på en qvinna 
stora och dels gjorde honom obenägen att afstå från sin frihet.

Yi skola nu lyssna till det samtal, som fördes i båten, för 
att få reda på, i hvilket förhållande han stod till den vackra fru 
Kihlblad.

Utom dessa båda och roddaren fanns i båten äfven en liten 
tyst mamsell, fru Kihlblads sällskapsdam, som satt på akter- 
toften och hade tillslutit ögonen, vare sig af trötthet eller för att 
ej bländas af de från vattenspegeln reflekterande solstrålarne.

„Men käre vän, var god och säg mig, hvart ro vi egentligen 
frågade fru Kihlblad, i det hon knöt om sin slöja. Den goda 
Sofi sofver som vanligt, och Ni ser högtidlig ut, som om Ni sutte 
här på dragande kall och embetets vägnar. Skola vi inte vända 
om snart?“

,,Var utan bekymmer, min nådiga. Håkan har redan fått 
sina instruktioner. Ju längre, desto bättre. Våra timmar och 
dagar äro så knappt afmätta. För att öppet tillstå hela sanningen, 
så har jag en bekännelse att göra Er, dyraste Gundborg.“

,,En bekännelse — och här ute på villande haf, då man icke 
en gång kan komma undan eller gå sin väg. För allt i verlden, 
bäste vän, skona mig! Det vore ju mycket ogrannlaga att här tvinga 
på mig Edra bekännelser.“

„Gundborg!“ utropade den unge mannen och ville fatta den 
vackra fruns hand. Men hon drog den undan.

„Nej, nej, herr kansliråd, jag måste bedja om en annan ton, 
eljest blir jag allvarsamt ond“

„Jaså, Nå då tvingar Ni mig att börja med slutet. Jag är 
i begrepp att resa från Er, om Ni tillåter.“

„Resa — ah, jaså, nu förstår jag på en gång,“ och den vackra 
frun, började ifrigt röra på sin solfjäder för att fläkta till sig luft 
eller kanske för att dölja sin förskräckelse. Sedan tilläde hon 
leende:

,,Nu skall man väl sucka och tala om ett afsked för evigt och
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-ett återseende der ofvan stjernorna ock dylika vackra saker Nej, 
kåre vän, idag är jag ej böjd för det sentimentala. Vänd Ni till
baka det är bäst.“

„Så hör det då ännu en gång och på fullaste allvar, min 
ärade vännina. Jag måste resa och det till och med genast, om 
äfven blott på en eller två dagar. En hedersförpligtelse tvingar mig 
dertill. Ni får ännu endast en gång följa mig till „Tyska botten“, 
om Ni inte befaller, att jag genast stiger ur vid stranden för att 
fortsätta min väg till fots “

„Det är alltså Ert allvar,“ svarade fru Kihlblad, och hennes 
blick hvilade med ett forskande uttryk på följeslagarens ansigte. 
„Och till denna afresa begär Ni min tillåtelse? — Besynnerligt! Ni 
.är ju en fri man, en af skapelsens herrar. Hvarföre behöfver Ni 
begära mitt lof? — Bes Ni!“

„Dyraste Gundborg, hvarföre denna oförtjenta förebråelse! Ni 
vet ju, att hvarje stund, som jag framlefver skiljd från Er, är 
döden för mig.“

„Döden för Er! Så tragiskt det låter! Ni tänker således på 
sjelfmord, och då borde man verkligen bedja Er om nåd för Er 
sjelf. Det der är ju lika komiskt som tragiskt!“

„Gundborg, o huru jag ufundas Er detta muntra lynne, och 
dock är det för mig en högst allvarsam och tråkig sak, som jag 
har att meddela.“

„En högst allvarsam sak! Ni har ju en riktig likbjudaremin 
på Er. Men hvad kan det så vara? Kanske är det någon stats
hemlighet. Ni vet, huru litet politiken intresserar mig.“

„Huru glad skulle jag icke vara, om det bara rörde politiken. 
Skämt å sido, käraste väninna. Jag kunde ju helt och hållet tiga, 
men då jag känner ett behof att öppet meddela Er allt, och be
visa Er, huru obegränsadt mitt förtroende till Er är, så förenar jag 
härmed äfven hoppet, att Ni skall låta mig slippa den der tortyren, 

som ingen förstår att använda som Ni.“
„Det der låter ju riktigt hemskt,“ sade den vackra enkan
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leende. „Och likväl är det i sjelfva verket Ni, som torterar mig,
då Ni aldrig kommer till saken.“

„Nåväl, så hör då [två bekännelser. Jag skall ännu idag 
lära känna en ung dam, som sedan åratal tillbaka är bestämd till

min blifvande maka.“
„Ah, nu blir det ju med ens intressant!“ utropade fru Kihl- 

blad, och hvarje spår af öfvermod var med ens försvunnet ur 
hennes täcka ansigte.

„Saken är egendomlig och invecklad,“ fortfor vännen. „Jag^ 
måste berätta Er så godt som en hel roman, om än icke ur mitt 
eget lif utan ur min aflidna mors. Men för idag skall jag söka 
inskränka mig till det aldra vigtigaste, sasom jag fick veta det af 
den aflidna under de sista dagarne af hennes lefnad. Min goda 
mor hade, innan hon blef gift med min far, egentligen varit för- 
lofvad med en annan, som hon älskade lika svärmiskt, som hon 
var älskad af honom tillbaka. Hvårföre de aldrig blefvo ett par, 
och hvilka hinder som stälde sig emot deras förening, det kan jag 
nu inte hinna att utveckla för Er. Deras dröm var för skön för att 
någonsin kunna blifva verklighet, såsom det oftast är fallet med 
den första kärleken. Korteligen, min mor gifte sig med en annan ocli 
efter åtskilliga år gjorde hennes förste trolofvade detsamma. De fingo 
aldrig återse hvarandra ehuru en innerlig vänskap förenade dem, 
så länge min mor lefde. De skrefvo till hvarandra, och denna 
brefvexling är den dyraste relik jag har efter den aflidna. Hvilken 
höghet i tänkesätt, hvilken renhet och själsstorhet, hvilken rikedom 
på innerlighet och sjelfförsakelse —“

„Men käre vän, hvad har allt det der med den unga data en 
att göra?“ sade fru Kihlblad otåligt

„Förlåt mig, det hör nog till saken alltsammans. Denne vän 
till min mor lefver ännu idag, och han bär ett inom sitt 
fack ansedt namn. Hans enda barn, som hans tidigt aflidna 
maka efterlemnade åt honom, är en dotter — och detta barn, 
hvars gudmoder hon var, hade min mor omfattat med hela sin 
själs kärlek och omsorg. Hon besökte vid alla tillfällen den unga
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flickan, som uppfostrades i en pension på landet i Småland, och 
slutligen — Ni fortsätter att le, ärade väninna — slutligen blef 
det hennes älsklingsidé, att detta barn skulle en gång helt och 
hållet blifva hennes dotter, det vill säga min hustru. Och så 
blef äfven afgjort mellan min mor och hennes vän, såsom det visar

sig af innehållet i deras sista bref.“
„Men det är ju alldeles som i medeltiden, då man för- 

lofvade prinsar och prinsessor med hvarandra redan som barn,“ 
sade den sköna enkan, och hennes solfjäder rörde sig med förnyad

häftighet.
»Ni har rätt. Ungefär så måste det vara, men äfven blott 

ungefär« svarade Lidmark. »Jag har aldrig sett min så kallade 
lilla fåstmö, om äfven min goda mor sörjde för, att jag fick det 
ena porträttet efter det andra af flickan. Jag skrattade deråt. 
Hvad kunde en liten tioårig flicka betyda för en tjuguårig student, 
då hon var och blef fullkomligt främmande för honom.«

»Hon är således tio år yngre än Ni? Bilden blir redan
tydligare — och likväl lät Ni binda Ei ?«

»Nej, hör vidare, min goda mor tänkte icke på att inskränka
min egen fria vilja. Det var blott en älsklingsönskan, ett slags 
välgörande illusion, som hon hängaf sig åt. Och under sma sista 
dagar, jag skulle kunna säga på hennes dödsbädd, tog hon ett hög

tidligt löfte af mig.«
»Det finnes alttså i alla fall ett högtidligt löfte —« och den 

vackra enkan bemödade sig att inlägga något ringaktande i

sin ton.
»Ett löfte, som för öfrigt icke förbinder mig till någonting af- 

görande. Jag måste lofva henne, att om jag blef trettio år gammal 
utan att förut hafva blifvit gift eller formligen förlofvad, jag 
åtminstone skulle gå in på att sammanträffa med den unga damen 
blott för att lära känna henne, och att jag blott då, om hon icke 
misshagade mig, om en viss harmoni oss emellan funnes, skulle 
vara pligtig taga i öfvervägande, om jag skulle vara villig att upp

fylla min mors älsklingsönskan.«
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Den unga enkan skrattade högljudt.
»Nå det der får man då säga är planlagt lika försigtigt som 

sinnrikt. Man måste till och med mot sin vilja intressera sig för 
historien. Nå, och —♦«

»Nyligen har domänintendenten Nordlöf skrifvit till mig, att 
han äfven i år liksom alla somrar kommer upp till Stockholm på 
ett par dagar och då kommer han äfven hit till trakten. Han 
gläder sig, skrifver han vidare, att han vid detta tillfälle kan efter
komma sin oförgätliga väninnas önskan; det vill säga, han vill 
alltså presentera sin dotter. För öfrigt vet den unga flickan ingen
ting om ändamålet med sammanträffandet. Han medsände äfven 
en fotografi af henne. Vill Ni se porträttet ? Här är det, och 
kanslirådet öppnade sin annotationsbok.

Gundborg var redan i begrepp att sträcka ut handen, då en 
betänklighet kom på henne,

»Nej låt det heldre vara. Jag tycker inte om ^den sorten.
Behåll det kostbara kortet för Er sjelf. Det kunde ju se ut, som
om jag vore svartsjuk eller åtminstone nyfiken, men Ni vet ju, att 
jag är intetdera.»

Heribert Lidmark tillslöt åter sin annotationsbok och lade den 
å sido. Det uppstod en paus.

»Dyraste väninna,« sade han sedan, det förefaller mig som om
Ni likväl vore stött eller sårad, som om — jag vet inte — men
tänk Er i mitt läge: på ena sidan min aflidna mors sista och 
innerligaste önskan — en pligt, som jag af pietet, om och blott 
för formens skull, måste uppfylla — och på andra sidan —.«

»Tala inte vidare derom, jag ber Er,« afbröt honom den unga 
frun, som envist och pröfvande betraktade sin ledsagare. »Jag får 
inte afhålla Er från att uppfylla Ert löfte, helst om det, såsom det 
förefaller, öfverensstämmer med Er egen håg och böjelse. Ni år 
en fri man och har att sjelf förfoga öfver Er.«,

»Gundborg,« och vännens ton blef åter varmare. »Hvad Ni 
talar om min håg och böjelse, det tror Ni inte sjelf på. Skall 
jag svära Er, att jag anser denna sammankomst blott som en tom
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besvärlig formalitet, som en betydelselös ceremoni Ty mitt hjerta 
är ju för längesedan fastadt, och mötet skall snart vara expedieradt. 
Jag skall helt kort och godt förklara domänintendönten, huru det 
står till med mig, och sedan farväl. Men hvartill skall hela kome
dien tjena, detta löjliga möte, detta konstlade sammanträffande, 
och derpå ett höfligt afsked, som för båda parterna måste vara 
förudmjukande och sårande. Det finnes ingen annan än Ni, som 
kan bespara mig detta pinsamma uppträde.“

„Är jag nog mägtig att kunna upphäfva en aflidens sista 
vilja?“ sade den unga enkan, och en mild eld glödde i hennes 
djupa ögon.

„Helt visst, Gundborg“ sade den unge mannen och fattade 
hennes hand. „Jag är icke förbunden till detta steg, annat än 
i den händelse att jag ännu icke är gift eller eclat förlofvad. Nu 
vet Ni, ärade väninna, huru oändligt dyrbar Ni har blifvit för mig, 
huru jag dag för dag väntat efter det ord från Er mun, som kan 
lösa mig från min förpligtelse. Det är sannt, Ni utmärkte mig 
förliden vinter ständigt framför så många andra, och likväl hafva 
vi inte kommit längre. Om Ni nu tager väl upp mitt frieri — 
må nu det, fruktade ordet vara uttaladt — så är jag löst från mitt 
löfte, jag behöfver då bara att skicka ett bud, och hela resan hit blir 
antagligen instäld, åtminstone hvad flickan beträffar. Ser Ni, det 
var detta, som jag ville och måste säga Er, Gundborg, och Ni har 
nu afgörandet i Er hand.“

„Hör nu min käre vän,“ svarade den unga enkan efter en 
paus, och höjde dervid pekfingret på sin lilla hand. „Man skulle 
nästan kunna antaga, att alltihop bara vore en liten nätt historia, 
hopkommen enkom för att öfverrumpla mig.“

„Historia — läs här domänintendentens bref. Med så all
varsamma och ömtåliga saker drifver man inte något gyckel. I 
dag ämnade den gamle herrn gifva sig af från Sollentuna, der han 
har en egendom vid Norrviken. Jag vet att han sedan gammalt 
tycker om att göra alla sådana turer till fots, och efter som han 
skulle taga denna vägen, så kan han efter min beräkning i afton

Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. 2. Helvetets trappor. 2.
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vara i Bromma eller på Stångholmen. Detta senare samman
träffande ville jag bespara Er och går heldre emot honom till 

Bromma, om Ni icke annorlunda bestämmer.“
Den unga enkan teg en stund, sedan sade hon:
„Jag tackar för Er uppriktighet, käre vän, men jag kan 

verkligen här ingenting göra, hvarken till eller ifrån. Far Ni i

Guds namn.“
Och efter en kort paus tilläde hon:
„Hvem vet, om den unga damen är vacker och älskvärd, om

Ni ändå inte blir vankelmodig! O, de männerna, de männerna! Ni
kan ju derför fara öfver till Bromma och betrakta den resan som 
ett litet prof, som jag vill, att Er karakter skall genomgå. Det 
ligger ju också deri ett slags borgen för framtiden. Och om Ni

består profvet, då min vän, hvem vet — hvem vet?“
„Nej Gundborg, det kan inte vara Ert verkliga allvar. En

man hvars hjerta en gång har gjort sitt val, är blind för sådana
öreträden hos andra, som Ni antager skulle finnas hos den unga 
flickan. Hon må vara aldrig så skön och älskvärd. Den bild, 
som jag bär med mig i mitt bjerta, skall ställa henne i skuggan. 
Det är icke något karaktersprof Ni vill ställa till, utan ett onyttigt

upptåg!“
„Nå. så låt det vara ett upptåg, ett infall af mig, huru Ni 

behagar.“
„Ni är grym, Gundborg. Jag vet inte, hvad Ni menar med 

ett sådant skämt, eller hvad Ni väntar skall inträffa mellan i dag 
och i morgon. Sannolikt är Ni i stånd att äfven framdeles afvisa 
mig eller hålla mig tillbaka. Hvem förstår sig på en qvinna!“

Den vackra unga enkan log, och hennes täcka koketteri 
fördubblade den trollmagt, med hvilken hon plågade vännen.

„Jaså, Ni är misstrogen, bäste vän,“ sade hon. „Nå, låt mig 
då yttra mig helt öppet. Ännu för fyra veckor sedan väntade 
jag Er förklaring, men Ni kom Er aldrig för. Sedan dess har Ni 
komprometterat Fr, har stött Er med byråkratien och Edia öfver- 
ordnade och kanske icke minst med sjelfva hofvet. Ni står på
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vippen att bli afsatt — för en oförsigtighets skull. Inser Ni ej, 
att detta måste förändra allt?“

„Gundborg,“ utropade den unge mannen med ett uttryck af 
den högsta öfverraskning och sviken förväntan. „Var det inte just 
Ni, som vid det tillfället berömde mig och komplimenterade mig 
för det jag förde arbetets och arbetarnes talan.“

„Och deraf drog Ni slutsatser, som ingen berättigade Er till! 
O, så fåfänga männen äro! Ni har allt en bra liflig fantasi, min 
vän. Hvad Ert tal beträffar, så är det sannt, att jag var förtjust 
öfver det. Jag är så ännu i dag, och jag skattar mig lycklig öfver 
att se en så ädel, oegennyttig vän för mina fotter som tillbedjare. 
Ni vet ju, att det är min svaghet. Det finnes icke något berömdt 
namn, som får fattas i mitt album. Man måste hålla sig i för
bindelse med samtidens store. Det är ett litet nöje som jag icke 
vill afstå ifrån, ty det hör till min trefnad. Men, min bäste vän, 
äktenskapet har helt andra förutsättningar, Ni må nu fritt kalla 
dem triviala och prosaiska. Jag har hört talas om, att Ni kommit 
i mycket spändt förhållande till Er departementschef och har att 
vänta att blifva flyttad på en annan post, möjligen som landtstats- 
tjensteman i en småstad, fjärran från hufvudstaden, från konstens 
och det fina umgängeslifvets brännpunkt. Det är dystra utsigter. 
Ni må kalla mig äregirig, men jag vet, att Ni också är det. Blott 
på lifvets höjder andas man lätt. Som enka efter min aflidne 
man har jag tillträde till alla förnäma kretser och har en tryggad 
ställning. Jag vill inte med en gång se mig förlora både friheten 
och lifvets mest bländande glans. Eöröfrigt behöfver Ni icke taga 
allt det der så allvarsamt, käre vän,“ tilläde hon hastigt, då hon såg 
tillbedjarens förändrade min.

„Någon gång skall väl Er onåd vara slut, om Ni blott sjelf 
bemödar Er om att godtgöra öfverilningen. Sådana der små miss
förstånd låta ju lätt utjemna sig, om viljan är god, och så helt och 
hållet att förakta äro icke heller mina connexioner för detta 
ändamål —“

. „Det vill säga, Ni begär, att jag skall förneka mig sjelf, skall
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taga tillbaka; först då — !“ utropade den unge mannen, som be
fann sig liksom under en iskall dusch.

„Ja, först då, och det vore ju så mycket bättre fö oss bådar, 
om Ni förstår att påskynda försoningen. Ministerns gunst och för
troende skall säkert —“

Hon afbröt sig hastigt med ett högljudt skratt, då hon såg 
in i vännens allvarliga, nästan förstörda ansigte.

„Nå, tag det nu inte så sorgligt! Det här gäller ju bara bi
saker, bagateller. Hufvudsaken blir eldprofvet för Er karakter, min 
herr riddare, och den fullkomligaste frihet å båda sidor — Ni för
står väl å båda sidor. Framför allt inga förtidiga band. Jag 
hoppas att vi äro ense i denna sak,“

I detta ögonblick gled båten in i den lilla bugten till höger 
om Tyska botten.

Till venster går en mindre väg, som leder till Råcksta och 
derefter åter böjer sig åt höger, så att den vid Stora Engby stöter 
på den större vägen, som direkt från Hemnäs går uppåt, förbi 
Stora Engby och vid Beckomberga i Bromma socken stöter ihop 
med stora häradsvägen, som ifrån Bollstabro går till Hässelby och 
Biddersvik.

Heribert Lidmark reste sig, då båten landade. „Nåväl Gund- 
borg, Ni har afgjordt,“ sade han något formligt och kallt. „Ni 
skall få se, att detta prof icke är något prof. Om det andra ka- 
rakterprofvet, som Ni satt på mig, få vi tala en annan gång Far
väl, der är min väg!“ Han pekade på den större vägen, som gick 
rätt upp åt landet.

„Men hvad skall Ni der att göra?“
„Jag sade Er ju, att domänintendenten kommer från Sollen

tuna till fots och under alla händelser ämnar passera Bromma. 
Det är alltså bäst, att jag söker upp honom der. Kommer det då 
bara genast till förklaringar, så skall jag säga honom min mening 
tillräckligt tydligt, och saken är afgjord. Farväl dyra väninna!“

„Med dessa sista ord räckte han damen sin hand. Inte så



allvarsamt ocli tragiskt, käraste vän. Tag här åtminstone med Er 
ett litet minne, så att Ni kan bära min färg.“

Dermed stack den vackra frun en ros i hans knapphål.
„Det kan ju hända, att den i någon mån kan skydda Er för 

frestelser.
Gundborg, huru skall jag kunna tacka Er!“ utropade den 

lycklige och kysste väninnans lilla hand.
Sedan sprang han ur båten uppför stranden för att genast 

slå in på den förut utpekade vägen. Knappt hade han dock gått 
tjugo steg, förr än han hörde sitt namn ropas. Han vände sigom.

Gundborg kallade vännen ännu en gång tillbaka, och hela 
hennes väsen tycktes nu vara på ett sällsamt sätt upprördt.

„Ni har ju alldeles förskräckligt brådtom, käre vän, det får 
man då säga. Nu glömmer Ni väl inte att hälsa Er tillämnade 
brud vackert ifrån mig. Jag hade i alla fall nästan god lust att 
sjelf se henne.“

„Gundborg, jag förstår Er inte.“
,,Och jag ännu mindre,“ sade den vackra frun i en nästan 

häftig ton. „Ni måste dock vara oändligt angelägen om att få 
lära känna den älskvärda flickan. Annars väntade Ni väl heldre 
här, eller ännu bättre, Ni gjorde en utflygt åt något annat håll 
och öfverlät saken åt mig. Det vore ju också en förklaring.“

„Hvilken förklaring skulle då Ni vilja ge, Gundborg?“
„Naturligtvis att Ni redan är fästad på annat håll. Hvad 

skulle jag väl eljest •—“?
„Gundborg, skulle Ni vilja det?“
Det fattades icke mycket i, att den unge mannen åter hade 

sprungit i båten för att omfamna den tillbedda.
„0 Gud, huru lycklig gör Ni mig icke! Då vore ju allt klart, 

Då behöfde jag ju inte bry mig om att göra någon utflygt. Jag 
kunde ju lugnt stanna här för att invänta henne.“

„För att anställa jemförelser mellan henne och mig, hvarvid 
jag skulle kunna komma till korta. Nå som Ni vill, min herre.“

„Gundborg, hvem kan utgrunda Ert hjerta!“
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„Jag antager, att det för Er bara är en barnlek, men det är 
mitt fulla allvar. Det är bäst, att Ni allsinte är tillstädes. Huru 
skulle det vara, om Ni i stället ginge upp till Blackeberg. Ni bar 
ju talat om vänner der, som Ni kunde helsa på. Så mycket jag 
vet, uppehåller sig hofmarskalken der i dessa dagar. Det kunde 
vara fördelaktigt för Er, om Ni blef i tillfälle att uppvakta honom. 
Jag ser att Ni förstår mig, och nu, farväl så länge!“

Heribert Lidmark såg en stund pröfvande på den unga vackra 
frun, liksom om han icke alldeles riktigt kunde tro henne. Om
kastningen hade kommit för plötsligt. Han frågade sig, om hon 
verkligen menade ärligt med honom?“

Men då båten redan åter sattes i rörelse för att återvända 
till Stångholmen, måste han fatta ett beslut.

„Jaså, Ni vill alltså, att jag skall gå till Blackeberg min 
käraste väninna. Då får jag väl lyda. Ni torde ha rätt i att detta 
blir det bästa. I afton är jag tillbaka i god tid. Far nu väl 
dyra, söta, kära Gundborg. Mitt hela hjerta blir qvar hos Er!“ 

Och långsamt gick han upp för höjden till venster. Ofta 
vände han sig om och svängde sin hatt för att besvara den vackra 
fruns viftningar med näsduken, tills träden och klipporna slutligen 
för honom bortskymde hennes älskade gestalt.

TREDJE KAPITLET.
*

Tvifvel.
Båten var åter ute på sundet, rodd af den gamle, döfve Håkan. 
Efter en lång, tankfull tystnad, vände sig fru Gundborg till 

sin sällskapsdam, som för längesedan hade vaknat.
„Hvad tror Ni Sofi? Har jag gjord t rätt? Det är i alla fall 

en hjertegod och älskvärd karl.“
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„Ja och bland alla Edra dussintals tillbedjare är han den 
ende, som inte förtjenar, att Ni koketterar med honom, och leker 
med honom som med alla andre.“

„Leker — hvad angår det Er? Hvad är det för ett språk 
Ni tillåter Er!“ utropade den vackra frun allvarsamt förtörnad.

„Tag inte illa upp, men jag kan inte längre tyst åse det. 
Ni handlade obetänksamt i att låta honom gå så der.“

„Låta honom gå så der. Hvad menar Ni med det? Ni har 
ju sofvit tills helt nyss?“

„Jo, eftersom Ni gaf honom Ert löfte på ett så halft och 
tvetydigt vis. Jag har gifvit noga akt på kanslirådet, och jag vill 
våga mitt hufvud på, att han inte gick till Blackeberg.“

Fru Kihlblad stirrade försekräkt på den lilla sibyllan. ,,Jag 
hade aldrig trott, att Ni tänker så dåligt om männerna. Om han 
narrade mig, så vore han afskyvärd!“

„Men det är likväl bara helt naturligt. Hvarföre har Ni inte 
för längesedan gifvit honom Ert ja utan alla omständigheter. 
Hvarföre skulle Ni göra det under vilkor, som äro förödmjukande 
för en man, och som han aldrig skall uppfylla. Jag begriper inte 
hvad dessa vidlyftigheter skola tjena till. Ni hafva ju längesedan
ansetts så godt som förlofvade “

„Men huru ofta skall jag upprepa för Er, Sofi, att jag inte
vill tvina bort i en småstad.“

„Det är ju ännu mycket obestämdt, och om äfven så skulle
vara — med Er förmögenhet behöfver Ni ju inte se på det. Ni

för

kan ju lefva öfverallt med honom!“
„Utan titel och rang och lefnadsställning! Omöjligt, kära

Sofi! Det der förstår Ni inte.“
„Ja, det må då Gud i himmelen veta, den der glansen och 

ståten och förnämheten, det är Er svaga sida. Men jag fruktar 
alltid, att Ni är i stånd att göra Er af med äfven den tryggaste
och siste tillbedjaren. Och dock är Ni inte mera i de åren, då
man kan taga den saken så lätt.“

„Nu blir Ni oartig igen Sofi.“
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„Eftersom Ni heldre hör komplimanger. Nåväl, jag beundrar 
Ert mod att så leka med faran.“

„Faran“? — Fru Gundborg hade tagit upp en liten hand
spegel ur fickan och såg i den. „Nå det kan väl ännu komma 
an på.“

Under dylikt samspråk fortsattes hela återresan till Stång- 
holmen.

FJERDE KAPITLET.

Ett foto grafikort.
„Fram emot aftonen stod Gundborg åter framför spegeln och 

gjorde en utsökt toilett.
,,Tror Ni verkligen, att tiden och åldern skall taga ut sin 

rätt? Jag tycker, att man ännu när som helst skulle kunna täfla 
med en pensionsflicka. ^

„Tror Ni det. Jag skulle inte vara allt för säker på den 
saken.“

„Men hvarföre, Ni eviga tviflerska?“
„Det kunde ju hända, att den unga flickan kunde ega en helt 

ovanlig skönhet, till exempel vara lik detta porträtt.“
Härmed höll hon framför den förvånade Gundborg en fotografi 

i visitkorts format
■åt

Fru Kihlblad var i högsta grad bestört. Det lilla porträttet 
visade ett förtjusande, oändligen älskligt flickansigte med denna 
madonnalika, skära jungfruliga prägel, som man endast finner hos 
Kafaels skapelser. Man såg på porträttet, att det på långt når 
icke sade allt och säkert stod långt efter sjelfva originalet,

„Nästan förtörnad kastade Gundborg kortet på bordet.
„Hvar har Ni fått det ifrån?“
Genom en lycklig tillfällighet. I tankspriddhet hade han låtit



21

sin annotationsbok ligga qvar i båten. Det finnes äfven bref i den 
om det intresserar Er —“

„Ni bade inte bort öppna boken. Det var indiscret gjordt 

af Er, Sofi!“
„Herre Gud, ban erbjöd Er ju sjelf porträttet. Ni har alltså 

bans tillåtelse att se på det. Ja, kära fru, sådana der Mignons 
ansigten äro farliga. För öfrigt behöfver man ju nu icke tänka 
på något möte, om han verkligen gick till Blackeberg 1

„Men han har sett detta porträtt!“ utropade Gundborg. „Och 
dessutom skulle domänintendenten > för längesedan ha varit häi. 
Hvarföre har han inte kommit? Jag kan förgås af otålighet!“

Gundborg vandrade fram och tillbaka i rummet. Det lilla 
porträttet hade kommit all hennes tillförsigt och hennes stolta 
sjelfmedvetande att vackla.

„Men jag vet verkligen inte, hvarföre jag oroar mig,“ sade 
hon sedan leende. „Han har ju fått min tydliga förklaring, och 
huru lycklig, huru hjertlig var han icke da, den snälle Heribeit 
och likväl Sofi — säg till att Håkan gör i ordning sin båt. Vi

fara öfver till Blackeberg.“
„Men om han inte finnes der?“
„Du kan ha rätt. Det är också besynnerligt, att domäninten

denten inte har kommit ännu, Kanske han har tagit vägen öfver 
Drottningholm. Beställ oss ett åkdon från Högsta, det blir bättre. 
Vi kunna då fara genom Drottningholm och sedan öfver Kersön 
och Nockebybron, så måste vi i alla fall genskjuta honom, om han

med sin dotter tagit den vägen.“
„Jaså, nu tror Ni inte kanslirådet mera — Ja de

männerna —“
„Sofi, Ni är afskyvärdt elak. För hans skull är jag full

komligt lugn, alldeles lugn, men jag hade ju lofvat att lemna do
mänintendenten alla förklaringar. Kanske träffa vi honom under 
vägen. Jag måste också lära känna den der lilla pensionssnärtan. 
Det går inte på annat sätt. Skynda Er nu! — O Gud, det hade



22

dock varit bättre, att jag hade besparat honom profvet och mig 
denna oro!“

Och det dröjde icke länge förr än de båda damerna på en 
liten trilla färdades utefter vägen till Drottningholm.

FEMTE KAPITLET»

Wlalmströmska klöfverbladet.
I trädgården vid Bromma gästgifvaregård sutto eftermiddagen 

samma dag i en liten berså tre hvar på sitt sätt egendomliga och 
påfallande personer. Den förste var en gammal herre med långt 
hvitt hår, hög kantig panna, bredt knotigt ansigte och bred knotig 
kroppsbygnad. Allt var bredt och knotigt på denne herre från 
näsroten til fotterna. Bredvid honom satt en ung flicka i ljus 
bredskyggig stråhatt och föröfrigt en mycket enkel och allvarlig 
drägt. Hennes behagliga och vackra ansigte betäcktes af en blå slöja.

Det intressanta klöfverbladet fullkomnades af en fyllig tant i 
sina bästa år, som egde allt i afrundning, som den gamle herrn 
med sina kantiga former saknade.

De tre vandrarne hade kommit uttröttade på vägen, som öfver 
Beckomberga leder från Sollentuna, och gått in för att få sig några 
förfriskningar, samt hämta en efter den långa promenaden väl be- 
höflig hvila.

Det var den gamle domänintendenten Malmström, som punkt
ligt hade hållit sitt ord att komma hit på väg till Stångholmen 
för att träffa Heribert Lidmark.

Han hade trogen sin gamla vana vandrat hela vägen till fots, 
liksom han i sina yngre dagar hade till fots genomströfvat Grek
land och Palestina. Hans starka kroppskonstruktion tillät honom 
sådana strapatser, emot hvilka hvarken hans unga, spensliga dotter 
eller hans välfödda syster vågade att göra någon invändning.
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Den gamle herrn gälde för att vara mycket sträng i sina 
lefnadsvanor, mycket docerande i sina samtal och mycket uthållig 
med hänsyn till sin kroppskraft. Han var med ett ord ett original

i hvarje tum.
Då ett mycket högljudt och muntert sällskap, som suttit i 

nästa berså bröt upp och sade sig skola fara öfver Gubbkärret. ut

ropade plötsligt den unga flickan:
„Icke sannt, kära pappa, vi kunna ju också fara öfver Gubb

kärret, det förlänger inte vägen.“
Den gamle betraktade tigande sin dotter och sade sedan:
„Nej, mitt barn, vi fara icke öfver Gubbkärret.
Strax derpå reste han sig och fattade sin knotiga vandrings- 

påk för att fortsätta vägen, trots den synbara tröttheten hos hans

följeslagerskor.
„Tålamod bara, mina vänner, inom en stund få vi en skön 

skugga att vandra i, och i god tid hinna vi öfvei till Lofön, sade

den gamle herrn och vandrade raskt framat.
Men redan vid Lilla Engby orkade den unga flickan intet 

vidare utan sjönk ned på gräset vid vägkanten. Den gamle herrn 
tog då fram en med vin fyld fältflaska och lät henne dricka några 
klunkar. Det dröjde också icke länge, förr än den unga flickan 

åter tycktes hämta sig.
„Huru går det mitt barn? Vid dina år bör man kunna 

marschera jorden rundt.“
„Kära pappa,“ sade flickan leende. „Jag fruktar att jag än- 

dock inte hinner längre. Jag tryckes mera af sorg än af trötthet. 
Huru ofta har jag inte velat tala derom, men du har inte låtit

mig få komma in på det ämnet.“
„Men Lisen,“ sade tanten och höjde liksom varnande och af-

värjande sin hand.
„Nej denna gång låter jag inte tysta ner mig. Jag maste 

tala ut,“ sade den modiga flickan. „Hvad har jag gjort för ondt, 
bästa pappa? Jag känner det alldeles, som om jag skulle tillbaka i
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den förfärliga pensionen. Ack det förefaller mig, som om jag för 
alltid skulle taga afsked från verlden,“

„Deri misstager du dig, mitt snälla barn,“ sade fadern. 
,,Herren förer sina, och om äfven hans vägar synas oss dunkla, 
så måste vi dock gå dem.“

,,Men hvarföre då denna hemlighetsfulla resa, som gör oss till 
åtlöje för menniskorna.“

„De ogudaktigas åtlöje måste man bära som ött ljuft kors, 
mitt barn,“ svarade den gamle herrn “ Föröfrigt skall ändamålet 
med vår resa icke blifva någon hemlighet för dig.“

„Då är jag verkligen ganska nyfiken att få höra något om 
detta ändamål.“

„Men käre broder!“ manade åter tanten med höjd hand, dock 
gaf hon sig tillfreds, när hon såg broderns lugna hållning och 
hörde början af hans svar.

„Du behöfver komma ut och härda dina nerver,“ sade han, 
och dessutom tänker jag allvarsamt på att söka ett godt och kär
leksfullt stöd för dig och din framtid.“

,,Det vill säga: Ni vill uppoffra mig, och derför skall jag 
vandra omkring med Er på landsvägarne, tills mina sista krafter 
äro tömda, så att jag dignar af matthet,“ [utropade den unga 
fiickan.

,,Mitt barn, hvilka opassande ord,“ sade tanten, som nu åter 
igen blifvit ängslig.

,,0, jag vet ju allt. Förlåt mig kära pappa, men jag har i 
Er almanacka lagt märke till en anteckning: Midsommaraftonen 
sammanträffande med kanslirådet L. på Stångholmen. Måtte 
Herren välsigna förbundet. — Detta har gifvit mig mycket att 
tänka på, och det är väl den verkliga afsigten med resan.“

,,Om det står så till, min kära nyfikna dotter, så må du gerna 
få veta allt det öfriga,“ sade densgamle herrn, under det hans 
syster mumlade något om ungdomens förvetenhet. Det är verk
ligen så. Du skall ännu i dag få lära känna en förträfflig, högt 
ansedd ung man. Detta sker på grund af en numera afliden för
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mig ännu idag oförgätlig, kär persons önskan. För öfrigt skall 
detta sammanträffande blott vara helt tillfälligt och fullkomligt 
otvunget.“

,,Men hvad kan jag hysa för intresse för en vildt främmande 
man, eller han för mig, då vi aldrig ens ha sett hvarandra.“

I skolen tå se hvarandra kära barn, och att han skall tycka 
om dig, det är jag inte ängslig för, ty här verka djupare, hemlig
hetsfulla orsaker.“

„0, att jag vore ful som natten!“ utropade den unga flickan.
„Försynda dig inte mot din skapare !“ sade den gamle herrn 

med allvarligt förebrående ton. „Utan ditt eget bifall skall intet 
band knytas, och äfven han skall icke tvingas. Himlen bevare oss 
derifrån !“

„Jag tackar dig för detta ord, älskade pappa,“ svarade dottern. 
„Dermed lättar du mitt hjerta, mera än du tror. Men resan blir 
dock förgäfves. Får jag göra dig en bekännelse?

„Men Lisen, hvad skola vi nödgas få höra?“ sade tanten.
,,0m det är sent, så är det dock icke för sent, min dotter. 

Hvad har du att anförtro oss?“
Den unga flickan dröjde en stund, och en klar rodnad af 

förlägenhet och ängslan glödde på hennes vackra ansigte. Ändtligen 
fattade hon mod.

„Ni erinar Er den genialiske, intressante främmande herrn, som 
Ni sjelf en dag förde in i Ert hus —“

,.Och som jag sjelf åter körde ut, sedan jag hade genom
skådat honom. Jag känner din förirring mitt barn.“

„Ni vet det, då är allt förloradt !“
„Men Lisen, hvad skall man tänka om sådant,“ manade 

tanten.
„Naturligtvis vet jag det, mitt barn,“ sade fadren. „Den 

der menniskan har inte haft några betänkligheter för att sjel 
öppna sitt hjerta för mig. Men en omstörtningsman, en svärmare, 
en gudsförnekare och verldsförbättrare kan aldrig blifva min måg 
Jag är inte fången i några fördomar, och om ditt lifs lycka verk-

Skandinavlakt National-Bibliothek. 1883. 3. Helvetets trappor. 3.
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ligen berodde derpå, kära barn, sä finge det i Guds namn gä. 
Men jag bar ieke kunnat öfvertyga mig, att denne rabulist skulle 
passa i vår familj, eller ens att han någonsin skall kunna försona 
sig med det borgerliga' samhället. Sådana der sigenarnaturer hora 
icke till något ordnadt hus, de söndra och förstöra det på ena eller 
andra viset. Tro att min verldserfarenhet denna gång är mera att
lita på än ditt oerfarna hjerta, min dotter.“

Men dessa den gamle herrns lugnande ord verkade endast 
motsatsen, och den unga flickans upprörda tillstånd stegrade sig till 

gränsen af lidelse.
„Deraf härröra alltså hans vilda bref, deraf hans förtviflan, hans 

menniskohat. Ni har utvisat honom ur Ert hus, och har icke 
låtit honom få förklara sig för mig eller ens taga afsked at mig. 
Derföre har han blifvit liknöjd och främmande för sig sjelf och hela 
verlden. Jag vet inte kära pappa, huru pass mycket värde du 
sätter på min lycka, men här är den verkligen en bisak. Du har 
drifvit en ädel ande i elände och nöd, kanhända till fullkomligt 
själsmörker och vansinne. Allt detta har du länge vetat och hållit 
det hemligt för mig, tills jag först erfor det genom andra menniskor. 
O, du har handlat grymt mot mig och honom. Hade det der 
flyktiga bandet nödvändigt behöft lösas, så hade jag varit Ert 
lydiga barn, men detta uppoffrande af en högt sträfvande och rikt 
begåfvad ande, för denna okristliga hårdhet kan du icke stå till

svars!“
„Men Lisen, hvad är det för språk du för inför din far. 

Har man någonsin hört något sådant! Hvilken ungdom och hvilka 
seder är det inte nu för tiden!“ jämrade sig tanten och vred sina 

händer.
„Högtsträfvande ande — elände och själsmörker — det der 

är mycket stora ord mitt barn,“ sade den gamle herrn lugnt och 
fogligt, men jag kan lugna dig med, att det går ingen nöd på 
honom. Han har ju blifvit en slags folktribun, en liten Spartacus 
med pennan.“
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„Hade Ni blott låtit mig få taga afsked]af honom, kära 
pappa,“ började den otröstliga hickan på nytt. ,,Jag kan inte 
härda ut med att veta, att han föraktar mig. O , blott ett sista 
återseende, ett sista försonande ord, käraste pappa. Det skulle ju 
ännu kunna låta sig göra. Jag skulle sedan tåligt foga mig i alla 
Edra önskningar. Låt mig bara ännu en gång få tala med honom, 

innan mitt öde blir afgjordt.“
„Man känner till sådana der afskedsscener, mitt barn,“ sade 

fadern otåligt, „de tjena i allmänhet bara till att knyta det gamla 
bandet fastare. Bättre är då att låta det svida med en gång. 
Jag hoppas, att tiden sedan skall gifva äfven dig sin helande balsam, 
och ditt hjerta skall finna tröst i en ny, värdigare lefnadsställning.

Kom nu!“
„Hoppas inte det kära pappa,“ svarade dottern. Ni vet, huru 

jag hittills har afböjt och undvikit alla allvarliga frierier, och sa 
skall jag äfven behandla denne nye friare, som Ni i dag har till-

ämnat mig,“
„Då skulle det göra mig ondt om din framtid, mitt barn! 

Men nu skall jag för en gång göra dig till viljes; vi skola hanfran 
taga vägen öfver Gubbkärret. Jag vet, hvad du tänker på, och 
hvem det är, som du hoppas hnna der, ty jag har läst alla dina 
bref. Välan, du får se honom och tala med honom, så att det 
blir rent bord, men tag dig till vara för att missbruka mm tillåtelse.“

„Jag tackar dig älskade vpappa,“ ropade den unga flickan, 
som plötsligen hck ett nytt lif, och icke ett spår af trötthet visade 
sig hos henne, under det gingo öfver de smala gångvägar mellan 
grönskande gårdar och täcka löfdungar, som ledde bort till den lilla 
sjön vid Färjestaden, som af urminnes tider vant kallad Gubbkärret.

I nyare tiden har sjöns namn troligen genom missförstånd 
blifvit gifvit åt ett litet ställe som är beläget strax sydvest om
sjön vid vägen mellan Tyska botten och Nockeby.

Vid sjelfva sjöns södra strand ligger en numera temligen för
fallen stuga, som vid tiden för vår berättelse beboddes af en fiskare,
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som om somrarne gerna hyrde ut sitt lilla vindsrum åt någon 
enstöring, som tyckte om att tillbringa årets skönaste tid i den 
vilda och något ödsliga trakten.

SJETTE KAPITLET.

Vid Gubbkärret.
Då vandrarne närmade sig denna stuga, såg sig Lisen öfver- 

allt om, liksom sökte hon någon, men hennes svikna blickar vände 
tillbaka till fadern, då han för ett ögonblick trädde in i husets 
förstuga. Der talade han några minuter enskildt med fiskarhustrun.

,,Det är alltså verkligen sannt, att den der karlen håller till 
här. Har hans tillstånd blifvit sämre?“

,,Det kan jag inte precis säga,“ sade fiskarhustrun. ,,Han 
är ännu alldeles likadan som på första dagen, men han gör ingen 
något ondt, skrifver nästan jemt och ständigt och talar med sig 
sjelf samt med träden och blommorna. Nu håller han till der 
borta igen vid Stalpet, der är hans älsklingsplats.“

Den gamle herrn trädde åter ut ur fiskarstugan.
„Framåt nu barn. Derborta går vår väg.“
Men innan det lilla sällskapet ännu hade lemnat gården trädde 

plötsligt en äldre herre med stort helskägg fram till Malmström.
,,Jag vet inte, om jag bedrager mig, eller är Ni verkligen 

domänintendenten Malmström? Jag tyckte, att Ni förekom mig 
bekant, när jag såg Er vid Bromma, men jag trodde att jag såg 
fel. Jaså, det är verkligen Ni, min gamle vän, det var ju ett 
lyckosamt möte. Och hvart går resan? Till Lofön, till Drottning
holm, det är också mitt mål. Tillåter Ni mig att göra sällskap. 
Vi kunna ju göra den förtjusande promenaden tillsammans. Jaså, 
det är Er fröken dotter — redan stora damen — min Gud, huru
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Iren gå — ja, man blir gammal och känner snart inte mera igen 

sig hår i hembygderna.“
Och främligen presenterades för damerna såsom en gammal 

studentkamrat till domänintendenten, en resande naturforskare, som 
förut för kort tid sedan hade kommit hem från Orienten, der han 
tillbragt flera år med vetenskapliga forskningar. Ankommen hem 
var han upptagen med att välja sig en fast boplats för att ordna 
och utarbeta sina vetenskapliga anteckningar och samlingar och i 
öfrigt föra ett lugnt lif, något hvartill hans betydliga förmögenhet
erbjöd honom de rikligaste resurser.

Båda herrarne, domänintendenten Malmström och professor 
Cajanus, kommo genast i ett lärdt samtal och gingo föiut, under
det att tant Anna och Lisen följde efter.

Snart såg man på venster sida om \ägen ett temligen högt 
stalp, hvarifrån en bergbäck med mycket brus kastade sig ned i 
sjön. En smal, knappt gångbar stig ledde uppå klippan.

På sjelfva höjden syntes en mensklig varelse, sittande på en 
stor sten. Man kunde icke urskilja, om den orörlige mannen 
läste i en bok eller sof.

Den gamle herrn vände sig till sin dotter och pekade dit upp 

med sin knotiga käpp.
Lisen var nära att skrika till, när hon i denna varelse, af 

hvilken blott en grå jacka och en bredskyggig hatt kunde synas, 
kände igen den förskjutne, om hvilken det föregående samtalet hade

rört sig.
„Min dotter vill se utsigten öfver sjön ifrån stalpet,“ sade 

den gamle herrn till sin följeslagare. „För våra stela leder är 
vägen dit för brant, vi gå långsamt före framåt. Syster Anna 
går väl med min dotter.“

Lisen var ensam med tanten. Utan att vidare betänka sig 
marscherade hon uppför den branta vägen, under det tanten mödo
samt och pustande följde efter.

Snart hade den unga flickan uppnått den plats, der enstö

ringen satt.
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Denna afsigkomna menniska, som med oordnat hår, rullande 
ögon och dödsblekt ansigte liknade en demon från afgrunden, var 
i sjelfva verket mer värd medlidande än sympati. Det var litera- 
tören Niklas Rydberg, en flitig och verksam medarbetare i hufvud- 
stadens radikala tidningspress och särskildt framstående medlem i 
redaktionen af „Folkets röst.“

Hans yttre med det förtviflade skägget och den illa medfarna 
kostymen, som fullbordades af en ordinär pläd och höga knästoflor, 
erinrade mera om en smugglare — eller röfvarehöfding än om 
egaren af en bland hufvudstadens bäst skurna estestiska pennor.

„Niklas!“ ropade Lisen, när hon hade kommit upp på klipp
platån, olycklige Niklas, Gud vare lofvad, ändtligen får jag 
återse dig.

Ingen rörelse förspordes hos enstöringen.
Lisen måste upprepa sitt tilltal, ty ljudet borttogs af stalpets brus.
Ändtligen lyckades det henne att göra sig bemärkt. Niklas 

vände sig om och sprang upp, liksom trodde han icke sina ögon, 
då han fick se Lisen framför sig.

SJUNDE KAPITLET.

Den förskjutne.
„Ni här, fröken Malmström !“ utropade han. „Hvad vill det 

säga? Ni är väl inte stadd på flykt? Nej, det kan jag nog tänka 
mig — 0 det är dock i alla fall skönt, att sådana fina damer 
ännu kunna erinra -sig en förskjuten. Jag kan visserligen inte er
bjuda Er någon stol här i ödemarken, men om Ni behagar en 
mossbänk eller en sten —

Lisen betraktade under tystnad denne plädomlindade bjelte, 
som i hufvudstaden hade gått för icke mindre än en af de „mo-
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derna titanerna.“ Men så sällsamt! Här i den fridfulla, storartade 
naturen tycktes han plötsligt vara liten, vanlig och bortkommen. 
All återseendets bäfvande fröjd var på en gång såsom försvunnen, 
och de innerligaste ord, de varmaste yttringar af sympati hade 
plötsligt försvunnit och förvandlats till en oförklarlig förlägenhet.

„På flykt säger Ni,“ sade hon långsamt. „Nej, så är inte 
fallet, men det var ett hjertebehof, som dref mig hit. Jag ville 
hos Er afbedja en oförrätt, som skett Er utan min vetskap och 
vilja. Detta steg trodde jag mig vara skyldig Er.“

Dervid räckte hon honom sin hand, som han likväl icke

tog emot.
„Ni är inte skyldig mig någonting, min sköna fröken!“ sade 

han afvisande. „För hvad verlden har brutit mot mig kan jag ju 
ej göra någon enskild ansvarig. Och skulle Ni vilja för Er del be
reda mig en liten ersättning derför, så skall jag se till Er goda 
vilja. Ah, se der år tanten också •— kunde väl tro, att Ni inte 
vågade Er ut utan förkläde. Välkommen, fröken!“ Han räckte 
ut handen liksom ville han hjelpa den pustande tanten, men hon 
låtsade sig ej se den erbjudna hjelpen och lemnade hans helsning 
obesvarad. Med flåsande andedrägt släpade hon sig fram till en 
mossbelupen trädstam, på hvilken hon satte sig.

„Nåväl, så antag då, att jag är skyldig mig sjelf att taga 
detta steg,“ sade Lisen med nästan hviskande stämma.

En sådan försigtighet var dock icke af nöden, ty stalpets brus 
öfverröstade samtalet och gjorde det ohörbart för en tredje person.

„Kanske i begrepp att inträda i ett nytt lif,“ fortfor Lisen, 
„vill jag ha - en försonande afslutning på det förgångna. Huru är 
det med Er nu för tiden?“ tilläde hon sedan med ovilkorligt

medlidande.
„Huru är det med Er? Ja så frågar man på lasarettet inva

liden, der han ligger på sin bädd. Huru är det med Fr? så 
frågar räfven i sagan örnen, som fått sina vingar sönderskjutna. 
Hvad vill Ni mig egentligen, min sköna dam? Kommer Ni hit ut 
på landet för att beundra en, som gått förlorad? Hvem hjelper väl
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den öfvergifne, som af den lede fienden föres genom eld och lågor, 
som har knifven under hufvudkudden och repet om halsen? Gud 
vare honom nådig och bevare hans fem sinnen! Jo jo men, fröken, 
det fins ännu eremiter till i verlden, bara man förstår att taga reda 
på dem. När man bor i skogen, så blir man alltid intressant. 
Emellertid så tackar jag Er för Er nedlåtenhet, liksom jag äfven 
tackar för almosan af Ert medlidande. Det förstås, det är ju så 
hyggligt och humant af den mägtiges och rikes dotter att räcka 
handen åt slusken på landsvägen, men till denna högmodiga nåd 
har Ni ingen rätt. Mellan oss fattiga och de rika är bordduken 
isärskuren för alltid.“

Lisen kände sig upprörd och sårad af dessa kärlekslösa ord, 
men hon betänkte, att hon hade en lidande framför sig och en 
menniska, som blifvit tillfogad svår oförrätt.

,,Vill Ni inte gå litet? Det är så kallt och dystert här,“ 
sade hon.

„Som Ni behagar min fröken,“ sade han och började att 
vandra framåt på den smala, nästan obanade stigen.

Lisen började åter tilltala den olycklige och denna gång med 
en hjertligare ton:

„Det fanns en tid, Niklas, då du grep in i mitt lif som en 
befriande, förlossande uppenbarelse. Alla mina ungdomsdrömmar 
och idealer tycktes hafva förverkligat sig. Jag tilltrodde dig mod 
och kraft att göra till sanning allt, som dina hänförda ord talade 
om mensklig lycka och mensklig frihet. Jag trodde, att du äfven 
sjelf skulle tillkämpa dig en sådan böjd i lifvet. Jag skulle då 
hafva följt dig genom obehag och försakelser, om du hade begärt 
det. Jag säger dig detta i dag, ehuru jag antager, att du kunnat 
veta det, ty så mycket böra vi väl hafva förstått hvarandra. Jag 
väntade allt af ditt hjeltemod, blott icke att du skulle vika 
tillbaka!“

„Hjeltemod! Hvad är det för något!“ utropade Rydberg med 
hög, nästan skrikande stämma. „Soldaten visar det på slagfältet 
och vi på de anklagades bänk och i fängelset. Jag skulle tro att
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mina tryckfrilietsåtal, medan jag sjelf var ansvarig utgifvare af 
folkets röst, voro lika många slagtningar, och kommer det ännu en 
gång att behöfvas mod, så skall man nog visa det i striden. Hör 
Ni, huru den der lilla bergbäcken brusar derborta vid stalpet? Hör 
Ni, huru vinden susar och hviner i furornas kronor ? Så skall det en 
o ån g brusa, susa och hvina när tiden kommer. Här i naturens 
sköte och under lyssnande till naturkrafternas röster utbyter man 
tankar med det förgångnas andar lika väl som med framtidens, 
hvars lösen skall blifva: fred åt hyddorna och krig åt palatserna! 
— Ni må nu kalla oss rabulister eller petrolörer eller nihilister, 
då skall det visa sig, om vi sakna mod att segra eller falla.

Den gamla tant Anna, som med osäkra och mödosamma steg 
kom efter, hörde de med hög och lidelsefull röst uttalade orden 
och beskärmade sig i sitt stilla sinne öfver Lisen, som inlåtit sig i

samtal med en sådan förskräcklig karl.
Lisen sjelf kunde icke undandraga sig att mottaga ett upp

skakande intryck af Rydbergs ord, hvilka kommo henne att rysa 
och likväl på samma gång äfven återväckte hennes gamla beundran.

,,Du vill inte förstå mig, Niklas,“ sade hon. „Innan du 
omstörtar hela verlden för att göra alla fattiga och lidande lyckliga, 
borde du väl först tänka på dig sjelf och' din egen lycka. Voie 
du verkligen en hjelte, som man kunde lita på, så skulle jag säga 
till dig: rädda mig om du kan Niklas, man vill uppoffra mig, och 
gifva mig till pris åt en man, som jag icke älskar. Jag vill halla 
mitt ord till dig, om du. håller ditt. Jag vill egna dig hela mitt 
lif, om du kan skaffa mig en existens vid din sida. Allt detta 
skulle jag då säga, men nu kan jag bara bedja dig: Gif mig mitt

ord tillbaka och låt oss skiljas i frid!“
Den unga flickan hade flera gånger gjort uppehåll under dessa

ord och allt jemt väntat på något svar, men då han teg, blef 
hennes stämma allt svagare och skyggare. Hon kände att hon hade 
förlorat denne oberäknelige man för alltid, ja kanske icke ens någon

sin egt honom.
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Niklas Rydberg stirrade pä den unga flickan med en vild 
blick. Sedan fattade han henne i armen.

„Jaså, står det så till, min vackra fröken? Då har jag den 
äran att gratulera. Om man öfversätter alla Edra vackra fraser på 
vanligt prosaiskt tungomål, så betyder det: Jag ämnar att göra ett 
rikt parti, gamle vän. Du var god nog för mina drömmar och
mina smekningar, men gif mig nu mitt ord tillbaka! — Och
hvarföre också inte! Man kan ju med grace kasta bort, hvad som
inte har något värde. Man utbyter ringar och löften och går sedan 
hvar och en sin väg. Och i det fallet är den ena som den andra, 
alla lika!“

„Det har jag aldrig sagt, Niklas! Jag tror nog ännu på dig 
och bygger på dig, men var mig då ett stöd och en hjelpare i den 
kamp, som jag går till mötes.“

„Och till hvilket pris, om man törs fråga, min sköna fröken? 
Ni vill vinna mig, mitt goda barn, antagligen på uppdrag af Er 
kloka pappa, hvars verktyg Ni är. Jag är för stolt att blott bli 
tåld af Er, det veten I, derföre hoppens I att köpa mig, att få 
mig till en affälling mot de fattigas stora heliga sak. Nej, min 
sköna fröken, Ni har gjort upp räkningen utan värden. Niklas 
Rydberg låter inte köpa sig, säg Ni det åt den, som har
skickat Er!“

„Det är ingen, som har skickat mig, Niklas!“ svarade Lisen. 
„Mitt eget hjerta dref mig hit och min far vet endast derutaf och 
har samtyckt till det. Deri bör du se hans ädelmod.“

„Eller hans slughet, på det att Ni skulle få se mig i elände, 
i torftighet och få en helsosam leda för den bortstötte. Narren 
har en dålig lek med grämelse och bekymmer. Han förargar sig 
sjelf och andra, som det heter i Lear. Om Er far vill mig någon
ting, så få vi, han och jag, underhandla med hvarandra Finner 
han sig benägen att ansluta sig till de våra med alla sina antag
ligen rika medel och resurser, välan, då skola vi öfverväga, om vi 
skola taga upp honom i vårt förbund — de förlorades stora säll
skap. Icke sant, det låter inte riktigt fint, det skrämmer Er. Att
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hafva något ihop med de föraktade, med de fogelfne, med sam
hällets rofdjur, det betyder ingenting för Er. Gå Ni min skona, 
och blif en duktig äkta hustru. Min välsignelse har Ni, och nu 
aijjö — vi hafva ingenting mera att säga hvarandra.“

Men hon fattade hans hand och höll den fast. Så kunna vi 
icke skiljas från hvarandra, Niklas. Detta hån af Er kan jag icke 

bära med mig, och det har jag icke heller förtjent “
,,Nu kan det vara slut,“ sade tanten, som otålig trädde

emellan. „Herrarne vänta redan på oss der borta på vagem Det 
var oförnuftigt att lemna denna tillåtelse. Och Ni, forskrackhga

xnenniska —“
.,Se smårackorna skälla också pp. mig. De vilja icke ha a 

sig för sämre än de stora hundarne! — Sörj inte för mm skull, 
min förträffligaste tant, Ni har alldeles orätt! Der hör Ni sjelf, 
min sköna fröken! Ni må vara så kysk som is, så ren som sno, 
Ni skall ändå inte undgå förtal. Gå i kloster mitt barn! — 
Hvad, du darrar ju, märker du nu, att du likväl oupplösligt tillhör 
mig och skall tillhöra mig, när tiden kommer. Behåll det löfte, 
jag en gång gaf dig, liksom jag behåller ditt. Jag löser dig inte 
från ditt ord, ty det skall bli en obrytbar kedja, som skall fjettra 
dig vid mig till evig tid. Och nu, min skatt, farväl. Vi se

hvarandra åter!“
Och han närmade sig, liksom om han ville omfamna henne.
Tant Anna, som missförstod denna rörelse, uppgaf ett högljudt 

skrik och ville ännu en gång träda emellan, liksom gälde det att

beskydda en oskyldig dufva för en hök.
„Mven Lisen skrek till och ryckte sin hand ur den vilde

mannens.
Då trädde han med spotsk och hånande artighet tillbaka.
,,ih ja, jag kan nog vara galant också, mina damer. Varen 

inte rädda. Jag ämnar hvarken att kasta Er eller mig sjelf i sjön, 
fastän det för oss båda vore det bästa. Ni har att gora med en 
olycklig, men icke med någon galen, fastän allt vill sammansvära 
sig att göra mig dertill. Kom Ni min fröken, jag skall föra Er
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till Er far. Den präktiga tanten är, som Ni ser, redan på väg till 
honom, synbarligen 'för att hemta hjelp emot mig. Kom nu! 
Vill Ni än en gång träffa mig härute, så skicka mig ett bud eller 
afvakta ett från mig. Lyd nu Er pligt, så att Ert goda namn 
och rykte icke tager någon skada. Framåt marsch!“

Och med befallande våld fattade han Lisens arm och förde 
henne ned på vägen. Då de trädde ut genom buskarne, befunno 
de sig framför en grupp af tre herrar, som stodo inbegripna i lifligt 
samtal med hvarandra.

Rydberg framträdde nästan samtidigt med tant Anna, fram
förde Lisen, liksom han skolat presentera henne, bugade sig sedan 
med en ironisk teateråtbörd och var i nästa ögonblick åter för
svunnen i buskaget.

„Ni blefvo ju ganska länge q var derborta vid stalpet mine 
vänner,“ sade domänintendenten, hvars skarpa öga med en frågande 
omsorg var fästadt vid dotterns upprörda utseende.

„Kanske jag far föreställa dig för vår vän,“ fortfor han, i det 
han pekade på den tredje herrn. „Herr kanslirådet Lidmark, son 
till min oförgätliga väninna. Han kom emot oss efter en promenad 
i trakten. Jag kände genast igen honom på hans likhet med 
modern. Han tycktes visserligen egentligen ha velat undvika oss, 
om jag förstår rätt, men ingen kan undgå sitt öde, icke sant, 
ärade vän?“

Lisen förmådde icke säga ett ord. Det skymde för hennes 
ögon, och hon kände sig nära att falla i vanmakt. Den starka 
promenaden, sommardagens hetta, men framför allt den upprörande 
scenen med den olycklige — allt hade bidragit till att uttömma 
hennes krafter, så att hon var nära att sjunka till marken.

* *

*

En liten stund satte man sig att rasta på den gröna gräs
mattan vid sidan af landsvägen i den svala skuggan, och gubben 
Malmström började redan att examinera sin uttröttade syster om



37

hvad som hade förefallit, då en lycklig slump bragte de både frun
timren en oväntad hjelp i deras förlägenhet. Det kom nämligen 
en tom vagn, som for åt Nockeby till för att hämta herskap ifrån 
Drottningholm till Blackeberg.

Kanslirådet fick veta, att vagnen skulle hämta just de be
kanta till honom, som han förgäfves sökt vid Blackeberg, och 
hvilkas frånvaro gjorde att han gaf sig ut på en promenad nedåt 
Nockebyvägen, hvarunder han träffade på just den, som han hade 
för afsigt att enligt löftet, till fru Kihlblad undvika.

Några ord voro tillräckliga för att förmå kusken att upptaga 
de båda uttröttade damerna i vagnen, med hvilken de foro förut 
till Drottningholm, under det de tre herrarne, domänintendenten 
Malmström, professor Cajanus och kanslirådet Lidmark, med lång
samma makliga steg vandrade samma väg.

Hvad domänintendenten och kanslirådet beträffade, så tycktes 
ändamålet med deras sammanträffande tills vidare vara antingen 
glömdt eller genom en tyst ömsesidig öfverenskommelse uppskjutet.

Kanslirådet var icke mindre glad än Lisen, att de på ett så 
beqvämt sätt kommo ifrån de första ögonblicken af en pinsam
samvaro.

Under promenaden afhandlade man allehanda politiska och 
sociala frågor, och dessutom fans nu i en tredje persons närvaro 
icke det minsta tillfälle för Heribert att få öppna sitt hjerta för den 
gamle herrn och meddela honom, att sammankomsten föi dem vai 
fullkomligt gagnlös, emedan han redan var så godt som förlofvad.

Då det var godt om rum på Drottningholms gästgifvaregård, 
stannade Heribert på domänintendentens begäran qvar der för att till
bringa aftonen tillsammans med sina nya bekanta.

Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883- 4. Helvetets trappor. 4.
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ÅTTONDE KAPITLET.

Den skäggiga prinsessan.
På verandan vid det lilla sommarvärdshuset i Drottningholms 

park var ett talrikt sällskap församladt. Bland dem voro äfven våra 
vänner som bildade en särskild grupp vid ett bord vid verandans 
södra ända, der utsigten var öppen öfver det härliga panorama 
som vid solnedgången erbjöd sig, då den stolta Tessinska konunga- 
boningen, Sveriges vackraste'slott, speglade sig i Mälarens kristall
klara yta.

Heribert Lidmark fann här först tillfälle att något närmare 
betrakta sin tillämnade fästmö. Denna unga bleka smärta lilja 
behagade honom dock icke. Den bortskämde fruntimmers älsklingen 
fann vid första intrycket ingen smak vid denna anspråkslösa, nästan 
blyga, mycket enkelt klädda unga flicka. Kanhända skulle dock 
detta intryck hafva blifvit ett annat, om icke lidelsen för den sköna, 
yppiga och intilligenta Gundborg hade gjort honom fullkomligt 
blind och orättvis, så att han icke en gång kunde förmå sig att 
åtminstone för anständighetens skull inlåta sig på en konversation 
med den unga damen.

I början hade han vexlat några flyktiga ord med henne — 
om trakten — om resan och hvad som derunder händt, men 
hennes skygga svar tycktes honom vara dikterade af öppen mot
vilja och misstroende.

Utan tvifvel kände hon ändamålet med denna sammankomst, 
och derföre lät hon honom så tydligt som möjligt känna sin ring
aktning och brist på sympati. Aldrig i sitt lif trodde han sig 
hafva spelat en ynkligare roll, och derföre brydde han sig heller 
icke om att taga någon hänsyn till den unga damen.

I Lisens själ rörde sig ännu efterdyningar efter den storm, 
som blifvit uppväckt hos henne genom mötet vid stalpet. Mägtigare 
än någonsin hade den dämoniske, obegriplige mannen der skakat 
henne. Så förkommen han äfven hade tyckts henne vara. så
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visade dock denne tvetydige personlighet sin gamla kraft, Jivars 
verkan på henne understöddes af hennes medlidande, oerfarenhet 
och blinda beundran för hans ovanliga gåfvor. Det intryck, som 
qvarstod hos henne, var starkt nog att fullkomligt förvirra henne. 
Så mycket mera innerligt längtade hon efter en vän, en hjelpare, 
en rådgifvare, åt hvilken hon kunde anförtro all sitt hjertas nöd.

Detta var orsaken, hvårföre hennes svar till Heribert blefvo 
enstafviga, förströdda och skenbart ointresserade.

Äfven domänintendenten icke mjndre än hans eljest talföra 
syster Anna tycktes påverkas af den allmänna förstämningen och 
tystnaden. Det var derföre en oskattbar lycka, att professor Ca- 
janus, den berömde resanden förde ordet. Han förstod också att 
på ett så tilltalande och intressant sätt göra bruk af denna ödets 
gunst, att hans åhörare voro honom af hjertat tacksamma.

Han hade redan utförligt talat om många vidskepliga före
ställningar, seder och bruk i österländerna. Derefter öfvergick han 
till att i allmänhet tala om uppkomsten af gamla legender 

och sagor.
„Jag vågar således påstå —“ så slutade han — „att vi i 

hela Europa icke mera ega en originell saga. Allt är blott om
bildningar, utvecklingar och tillämplingar af de gamla Egyptiska 
myterna. Der hafva vi att söka originalen till alla, som senare 
förekommit. Liksom de kristliga missionärerna icke utrotade våra 
förfaders hedniska seder och bruk utan endast gåfvo dem en ny 
gestalt, så att t: ex: midvinterfesten ombildades till vår julhelg, 
och Balders, ljusgudens dödsfest, som naturligtvis inföll efter 
sommarsolståndet, förvandlades till en åminnelsefest af hans död 
som var den störste ljusbäraren i frälsningshistorien för honom, 
som sjelf var det eviga ljuset — så voro äfven de nordiska myter, 
som under hedentiden uppburo dessa fester, blott en efterklang af 
vida äldre egyptiska sagor. På detta område äro vi inne i en 
cirkel, som vi icke mägta att komma ur. Allt hvad vi träffa på 
af saga och gammal myt, visar tillbaka på det gamla kulturfolket vid 
Nilen. Der stod allas senare gudasagors och religioners hemlighets-
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fulla vagga. Kan Ni tro, att jag på min sista resa sjelf har funnit 
den gammalkristna legenden om den heliga Liberata på en pyramid 
vid Ghizeh — naturligtvis i hieroglyfer. Hon är alltså mycket 
äldre än kristendomen sjelf.“

,,Hvilken saga menar Ni, gamle vän?“ frågade domän
intendenten.

„Känner Ni inte legenden om den heliga Vilgefortis eller 
Cumerana? Det förstås, att i den kristna om bildningen är originalet 
betydligt förändradt. Den, heliga Vilgefortis, äfven kallad Santa 
Liberata eller Barbata var dotter till en hednisk konung på Si
cilien men hade af fromme män sjelf blifvit omvänd till den nya 
tron. Hennes utomordentliga skönhet berättades för konung Amazius 
af Portugal, och han skickade sändebud för att begära prinsessan 
till äkta. Men Cumerana tillbakavisade frieriet, ty hon hade gjort 
ett löfte att aldrig gifta sig och att blifva den nya tron trogen. 
Då hon likväl hårdt ansattes af sina föräldrar, bad hon till Gud, 
att han heldre måtte låta henne blifva ful, och taga ifrån henne 
skönhetens olycksbringande gåfva, på det att ingen mera måtte tå 
begärelse till henne. Och hennes bön vardt hörd. Konungadottren 
sjuknade i en svår utslagssjukdom. Hennes skönhet försvann oeh 
lemnade rum för en afskräckande vanställning. Till slut väste ett 
starkt, fult skägg upp öfver de förfärliga ärren på hennes ansigte, 
så att hon väckte icke blott sändebudens utan till och med sina 
egna föräldrars fasa.

Sedan gälde hon för att vara en hemlighetsfull trollqvinna, 
som stod i förbund med onda magter, och hennes egen far lät 
korsfästa henne. Men på korset lefde den skäggiga prinsessan 
ännu tre dagar. Hon lofvade och prisade Gud samt predikade för 
folket, så att hon omvände tusenden och äfven sina egna föräldrar 
till kristendomen.

Sådan är legenden om den heliga Liberata, men jag skall vid 
tillfälle bevisa för den lärda verlden, att här blott föreligger om- 
Jbildningen af en urgammal egyptisk myt.“
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„Det är verkligen underbart,“ sade Heribert Lidmark efter 
några ögonblicks tystnad. „Om temat än är urgammalt, så är det 
dock evigt modernt. Historien om en jungfru, som tvingas att 

gifta sig mot sin vilja — “
„Ni menar att det ännu i dag finnes sådana der heliga Cu- 

meranor?“ sade professorn och log. „Nå jag skulle då inte vilja 
svara för, ;huru många kristna ungmör, som nu för tiden skulle 
vilja gifva en hednisk konung korgen, äfven om man tar med i 
räkningen, att vi alla mer eller mindre blifvit hedningar.“

„Men min gamle vän,“ utropade domänintendenten och höjde 
sin hand, „då kunde Ni sjelf till att börja med råka ut för det 
missödet, att en from och väluppfostrad jungfru gåfve Er en liten

nätt korg.“
„Tror Ni det?“ sade professorn leende. „Men tänk om jag 

nu liksom kung Amazius hade föräldrarné på min sida? Nåja, så
dana der dårskaper har jag vuxit ifrån, och dessutom är sagornas 
tid förbi. I dag skulle man icke mera döma en sådan qvinna som

trollpacka.“
„Inte precis det5“ sade tant Anna,“ men man skulle nog ha 

något5 annat sätt att straffa den egensinniga och tvinga henne att 

taga skeden i vackra hand.“
„Menar Ni det på fullt allvar!“ utropade Heribert. „Ursäkta 

mig, inin fröken, jag skulle fast mer anse de föräldrar som ovärdiga, 

som ville tvinga sitt barn att mot dess vilja ingå ett äktenskap. 
För öfrigt gifver lagen hvarje qvinna rättighet att äfven i brud
stolen svara nej, liksom hon äfven skall vara närvarande hos presten 
och gifva sitt fria och otvungna samtycke till lysningen. Om 
hennes föräldrar härvid genom något tvingande tryck kringskära 
hennes fria vilja, så är sådant af lagen belagdt med straff.“

Den gamle domänintendenten blef allvarsamt förskräckt, näi 
samtalet tog denna oväntade vändning. Redan förut tyckte han det 
var plågsamt att just nu komma in på denna för tillfället i hans 
tycke högst opassande legend, och nu bragtes han fullkomligt ur
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fattningen af systerns olämpliga inblandning oeh kanslirådets skarpa 
svar. Hade då allt i dag sammansvurit sig emot honom — och 
hans dotter Lisen------------

* *

*

Bekymrad sökte hans blick den unga flickan, som under be
rättelsen hade suttit der liksom försjunken i sig sjelf. Men på en 
gång hade hon rest sig, och nu stod hon vid en af verandans 
pelare och stirrade ut öfver det natursköna aftonlandskapet. Hennes 
bröst häfde sig våldsamt. Synbarligen var hon mycket upprörd 
antagligen af det förutgående samtalet.

Hon förde näsduken till ögonen. Derefter gick hon raskt ut 
på de sandade gångarne i parken för att dölja sin rörelse och sedan 
såg man henne ännu en* stund stå nere vid sjöstranden.

Äfven Heribert hade mycket väl märkt dessa hennes rörelser 
utan att dock fullkomligt förstå deras betydelse.

i 1

^ sf;

*

Några minuter senare kom uppasserskan från gästgifvaregården 
och tillsade, att den beställda aftonmåltiden blifvit uppburen på de
resandes rum. Man reste sig för att hörsamma den erhållna 
kallelsen.

Obemärkt lyckades nu Heribert att gå ut i parken för att se 
sig om efter den försvunna. Skymningen hade inbrutit.

Snart kom han till den plats nära bron till Kersholmen, der 
loddarbåtarne lågo förtöjda. Det föreföll honom, som en person 
sysslade med någon af båtarne, men han kunde i det rådande halt- 
mörkret icke se, hvem det var, och han hade derföre redan vändt
sig om för att gå hem, då plötsligt en gestalt uppträdde vid 
hans sida.

„Törs jag bedja Er om ett par ords samtal, herr kansliråd - “
,,Ah, är det Ni min fröken,“ svarade han och igenkände till
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sin förvåning den saknade. „Med mycket nöje står jag till Er 
tjenst.“

Den unga damen stannade och pekade på en båt, som låg 
vid stranden.

„Förstår Ni Er på att ro?“
Ja för all del. Det öfvar man sig mycket med bär i Stock

holmstrakten om somrarne. Behagar Ni —?“
„Ja, men icke nu utan senare, om Ni har en liten stund 

ledig. Det är så vackert derute på vattnet och månen går strax 
upp. Vi återse således hvarandra och mottag på förhand min 
tacksamhet.“

Med dessa ord försvann hon åter i mörkret.
Heribert stirrade en stund efter henne under största förvåning. 

„Nå, det får man då medgifva, att flickan är beslutsam och rask 
i vändningarne.“

Han vandrade långsamt upp till gästgifvaregården, för att 
tillsammans med familjen Malmström intaga en redan på förhand 
bestäld sexa.

Fröken Lisen var icke synlig vid bordet. Efter tant Annas 
trovärdiga försäkran hade den unga flickan redan gått till sängs.

Under aftonmåltiden och äfven sedan försökte domäninten
denten att i åtskilliga vändningar, beröra ändamålet med sin resa. 
Han berömde öfvermåttan sitt lydiga barn, och tant Anna instämde 
med en bekräftande värma i alla hans försäkringar. Men Heribert 
undvek märkvärdigt nog alla dessa anspelningar. Han tycktes vara 
uttröttad , och sällsamt nog höll han det likaledes för öfverflödigt 
att redan nu meddela, att han för några timmar sedan hade så 
godt som fått ja af den han älskade.
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NIONDE KAPITLET.

På somnad hölja.
Månen hade gått upp och göt sitt magiska skimmer öfver

vattenspegeln och det härliga slottet.
Heribert Lidmark vandrade åter ned till sjöstranden. Derute 

låg redan en ensam liten båt i sundet mellan Lofön och Kersön. 
Hans skarpa öga märkte, att det satt en q vin na i båten. Beslut
samt steg han då ned i en andra båt och inom några, få minuter 
hade den senare båten uppnått den förra.

Det var verkligen Lisen, som hade svept en regnkappa om
kring sig och dragit dess kapuschong ned öfver hufvudet.

Båda rodde en stund tysta bredvid hvarandra tills de kommit 
utom hörhåll från stranden. Då läto de båtarne flyta och höllo 
dem endast tillsammans.

„Ni finner det kanske oqvinligt af mig,“ började Lisen med 
någon blyghet, att jag, en ung flicka, ber Er, den för mig full
komligt obekante främlingen, att lyssna till hvad jag har att säga. 
Jag besvär Er, tänk derför icke något dåligt om mig. Det pin
samma i mitt läge ursäktar fullkomligt mitt tilltag. Jag vet mig 
verkligen ingen utväg, ingen råd, ingen hjelp mera i den förskräck
liga förvirring, i hvilken jag utan min egen skuld råkat.“

Heribert bief sällsamt öfverraskad af denna början och ännu 
mera af flickans klara, välljudande stämma.

,,0m Ni vill ha förtroende till mig, min fröken, så skall Ni 
inte komma att ångra det, och jag skall bemöda mig att visa mig 
värdig Ert förtroende.“

Men den unga damen tycktes ännu tveka något, ty hon slog 
först tillbaka kapuschongen på sin kappa, så att Heribert nu fritt 
kunde blicka in i det bleka, ljufva ansigtet, med de sköna, dröm
mande ögonen.

„Tillåt mig först en fråga,“ började hon. „Icke sannt. Er
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mor var ju samma dam, som i många, många år stått i en mycket 
vänskaplig förbindelse med min far?“

,,Så är det min fröken.“
„Jag erinrar mig henne sjelf från min pensionstid sasom en 

god och hjertevinnande uppenbarelse. Jag hade ju aldrig känt min 
egen moder, och det var alltid högtidsdagar för mig, när min goda 
gudmor kom för att rikt begåfva mig och genom sin kärlek låta 
mig glömma, att jag växte upp under främmande händers vård
och under ett främmande tak.“

Heribert svarade ej på dessa ord, så djupt de än berörde

honom.
Med saktare och skyggare ton fortfor den unga flickan :
„Utan tvifvel är det äfven för Er icke obekant, hvarföre man

i dag har fört oss tillsammans?“
„Då Ni sjelf berör denna ömtåliga angelägenhet, min fröken, 

så häfver Ni för mig hvarje betänklighet. Jag känner denna en
döendes sista älsklingsönskan —“

,,Som på samma gång är en lefvandes vilja och föresats
nemligen min hulde faders —“ sade den unga flickan och vände 
bort sitt bleka, af månskenet öfverstrålade ansigte.

„Jag törs naturligtvis inte en gång tillåta mig en föimodan 
eller en fråga om, huru en oberoende man tänker öfver dylika för
foganden, som annars bruka förekomma i romaner och gamla 

historier -— jag vet inte —“
„Derom skall jag icke en enda minut lemna Er i ovisshet 

kära fröken,“ svarade Heribert.
„Nej inte så fort — jag ber ödmjukast,“ afbröt honom 

Lisen, som icke fruktade någonting så mycket som en förklaring, 
innan hon uttalat sig. „Det må ju förefalla mycket naturligt, att 
der föräldrarne varit hvarandra kära, äfven barnen blifva goda 
vänner. Jag vet ju också, huru slägtingar, huru vänner och 
väninnor ja till och med den blinda slumpen i sådana fall räcka 
en hjelpsam hand, och sedan prisar man försynen, der dock blott 
främmande afsigter och beiäkningar varit verksamma, men huru
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Kdra önskningar skulle kunna vara med om något sådant, det 
vore mig omöjligt att fatta. Ni har aldrig i lifvet sett mig, herr 
kansliråd, och äfven eljest hafva vi hittills varit fullkomligt främ
mande för hvarandra. I morgon kommer min far tvifvelsutan att 
uttala sig för Er, så vida som det icke redan är skett —“

„Nej, min fröken, det har inte skett,“ sade Heribert, som 
med ovilkorligt behag lyssnade till det ljufva välljudet af denna 
flickas röst. På samma gång förvånades han öfver den mogenhet, 
i omdöme och den säkerhet i uttryck, som i så ovanlig grad ut
märkte denna unga flicka.

,,Då bör det aldrig få ske,“ utropade den unga flickan, liksom 
om hon kändt sitt hjerta lättadt från någon svår tyngd. ,,Jag ber 
Er, var god och ro litet hastigare. Jag fruktar att man kan se 
oss från land.“

I detta ögonblick kunde de båda lustroddarne i det klara 
månskenet tydligt märka en öppen vagn, som från den öfre Lofö- 
vägen rullade ned till Drottningholm, der den stannade vid nya 
värdshuset.

Båtarne fördes nu med ungdomlig kraft ett stycke längre ut 
från Lofön, och då de åter kommo hvarandra nära, började Lisen 
samtalet på nytt.

,,Ni hörde för en stund sedan den legend, som professorn
$

berättade. Den otäcka berättelsen grep mig mycket djupt, emedan 
jag i viss mån såg min egen historia deri. Men egentligen är jag 
mycket värre ute, ty den stackars Cumerana var icke bunden genom 
någon annan förpligtelse och kunde fritt bestämma sig —“

,,Hvad menar Ni med det, min fröken?“
„Skulle Ni verkligen kunna vara i stånd att fria till en obe

kant, om Ni visste, att hennes hjerta icke mera vore fritt?“
„Äfven utan ett sådant skäl, så skulle jag nog betänka mig

minst två gånger, min fröken. Tillåt mig att säga---------“
Men Lisen afbröt honom.
„■Så må Ni då på förhand få veta, herr kansliråd, att — att 

jag är i denna ställning, det vill jag härmed öppet tillstå för Er.“



47

„Huru, Ni skulle vara förlofvad, bakom Er fars rygg och 
utan hans vetskap och vilja. Jag måste tillstå, att det der förefal
ler ganska intressant!“ utropade Heribert, som likväl blef i hög grad 
öfverraskad af denna oväntade bekännelse.

„Förlofvad — nej — jag vet inte —“ svarade den unga 
flickan med synbar förvirring och stödde sitt täcka hufvud i den 
lilla handen — “ Jag vet inte hur jag skall kalla denna besynner
liga, osäkra och olycksaliga förbindelse. Antag, att mitt hjerta 
vore fästad t vid en förlorad, en olycklig. Ni har ju sjelf sett 
honom i dag, derborta vid Gubbkärret —“

„Den der karlen“, utropade Heribert förvånad“, den der — 
ursäkta mig, jag tog honom för — en man af folket.“

„Säg Ni rent ut, att han såg ut som en landstrykare, ty 
så föreföll han äfven mig, och det har han blifvit helt och hållet 
genom min fars hårdhet. Jag kan inte nu berätta Er det allt, 
huru det så småningom har gått dit hän. Ni skulle sannolikt också 
döma orättvist och förhastadt öfver honom. Nu ser Ni på mig så 
fundersam och tviflande, som om Ni hölle det för ett misstag, ett 
sjelf bedrägeri, om man intresserar sig för en tiggare. Och likväl 
säger jag Er: I denna kropp lefver en eldsjäl, en högtflygande 
ande — ett snille, om äfven vilsefördt, förbittradt och härjadt. 
Hvad förstår jag om partifrågor, om läror och systemer, som männen 
göra till utgångspunkt för sina omdömen! Men det hör ju inte hit. 
Mitt hjerta talade för honom, emedan han sjelf hade ett hjerta för 
de arma och elända. Min far har kört bort honom, jag fiuktai till 
och med att han har låtit förfölja honom, så att hans existens var 
i fråga. Hittills hade jag satt mitt hopp till bättre dagar och 
tider. Nu kommer Ni emellan. O, min Gud, om jag kunde säga 
Er, hvilket förfärligt intryck jag i dag har fått! Att se en man, 
på hvilken man trodde, höll för ädel och ren, så neddragen i 
smutsen, förlustig sin manliga värdighet i strid med verlden och 
med sig sjelf — en ruin — och likväl icke kunna säga ifrån sig 
en förbindelse med honom. Jag besvär Er, gör mig ännu inte 
olyckligare och eländigare än jag redan är “
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„Men min bästa fröken,“ svarade Heribert , hvilkens intresse 
för den tilldragande flickan växte med hvarje ord, ,,ser jag då ut, 
att vilja tillfoga Er något ondt? Nej, så mycket får Ni inte miss
känna mig. Det är sannt, att vi ha blifvit bragta i ett egendomligt 
förhållande till hvarandra. Men med all pietet för våra anhöriga 
kan ju till slut ändå bara vår egen fria vilja och ingen annan hänsyn 
bli bestämmande vid sjelfva afgörandet. Jag tackar Er för Er öppen- 
hjertiga förklaring. Den underlättar för mig min pligt att göra Er 
en liknande bekännelse, om icke för annat så för att lugna Er. 
Ni må då veta, min fröken, att jag är nästan i samma belägenhet 
som Ni — det vill säga så godt som fästad och trolofvad.“

„Verkligen. Gud ske lof! utropade Lisen. Ni tager en 
stor tyngd bort från min själ. Ack, och likväl är det blott halfva 
bördan — den större delen stannar qvar.“

„Hvad menar Ni med detta?“
„Ack, jag vet ju icke om jag någonsin skall nå mitt mål, — 

om någon brygga kan slås öfver afgrunden, — om det skall lyckas 
mig att verkligen rädda den olycklige och återvinna honom för 
lifvet. Jag vet det icke. Det är icke blott de yttre hindren. Nu 
hafva äfven inre dissonancer kommit till — missförstånd, anklagelser, 
misstankar, med ett ord misskännanden från båda sidor. O, min 
Gud, om jag bara hade en erfaren vän, en tillförlitlig rådgifvare. 
Ensam förmår jag icke mera att hjelpa mig och ser heller ingen 
väg, som kan leda mig ur labyrinten. Skulle Ni vilja blifva min 
beskyddare, min hjelpare ?“

„Af allt mitt hjerta, kära fröken,“ och han räckte öfver båtens 
reling sin hand åt den unga flickan. Hon fattade den och höll den 
länge i sin, utan att kunna frambringa ett ord. I hennes stora, 
drömmande ögon glänste det liksom en tår.

„Fröken Lisen, hvad är det Ni har för Er, kära barn?“
„0, min Gud,“ sade hon efter en stund, och ett svårmodigt 

leende visade sig på hennes bleka ansigte. „Är det inte sällsamt. 
Vi föras samman med list och våld. Egentligen borde vi hata 
hvarandra, för att man velat tvinga vår vilja och tränga oss, så
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främmande vi åro, till hvarandra. Och jag vill öppet tillstå för Er, 
att jag har hatat Er såsom en fiende till mitt lif. Och vet Ni, 
huru mitt hat så oväntadt blef besegradt. Jo, genom det sätt, 
hvarpå Ni talade för den heliga Liberata och tillrättavisade min 
tant. Det vann mig på en gång. En ädel man kan icke vilja 
underkufva ett hjerta, som icke tillhör honom. Och nu hafva vi 
blifvit vänner om jag får kalla det så. Jag vet icke, huru jag 
skall kunna tacka Er, men i hela mitt lif skall jag känna mig stå 
i förbindelse hos Er.“

„Nåja, min fröken, om Ni vill bevisa Er tacksamhet mot mig, 
så gifves det kanske ett sätt,“ sade Heribert, som i hast fick en 
sällsam tanke i hufvudet. Vet Ni, äfven mina förhållanden äro 
långt ifrån fullt på det klara. Äfven för mig ligga ännu hinder i 
vågen, och om jag behöfde en väninna, en budsförvandt, så älsk
värd, så behjertad och beslutsam som Ni — då skulle jag sanno
likt taga mig friheten att räkna på Er hjelp, min fröken. Kan 
derföre inte vårt förbund få lof att bli ömsesidigt?“

„0, min Gud, hvad hjelp kan Ni ha af en sådan oerfaren 
stackare som jag !“ hviskade den unga flickan utan att lyfta upp 
sina ögon.

,,Det kommer att visa sig. En sådan här liten hand utreder 
mången gång hoptrasslade härfvor mycket skickligare och lyckligare 
än en stor klumpig näfve. Men skola vi icke vända om? Man 
kan komma att sakna Er!“

„0, mig saknar ingen. Jag har dessutom låst mitt rum. 
Men som Ni vill!“ Och åter sattes de båda båtarne i rörelse,
sedan de hade ändrat sin riktning.

Månen hade emellertid åter sjunkit bakom bergen, och äfven 
stjernorna hade blifvit osynliga bakom molnen. En fuktig, kylig 
dimma, hade lägrat sig öfver Mälaren. Endast några ljus från
fönstren på Drottningholm tjenade till vägledning på färden.

„Ännu en sak, ärade vän, eftersom Ni tillåter mig detta 
namn,“ sade den unga flickan nu i en lätt frimodig ton. ,,Ni 
har alltså lofvat mig att bli min hjelpare och min riddare. Jag
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skulle gerna genast vilja börja att taga Edra tjenster i anspråk. 
Ni ser, att jag är rask i vändningarne, som Ni sjelf nyss sade, och 
drifver Er att hålla ord, alldeles- efter fruntimmers vana, att så 
snart de en gång väl fått fatt i ett finger, genast gripa tag om hela 
handen.“

„Var Ni snäll och tala fritt ut, kära barn. Hvad som står i 
min förmåga vill jag gerna göra. Och om Ni än befaller Er riddare 
att döda en lindorm, så skall han rusta sig och draga ut emot 
odjuret.“

,,Åh nej, så farligt blir det väl inte,“ svarade hon. Men hör 
mig: Om min far i morgon förnimmer, att han icke har någon 
utsigt att få sina önskningar uppfyllda, så är min lott afgjord. 
Han skickar mig då tillbaka till pensionen, såvida han inte får i 
hufvudet att gifta bort mig med någon annan man, som han händelse
vis får fatt uti. Och att jag icke har någon hjelp att vänta af 
tant Anna, det har Ni väl redan hört och förstått.“

„Var Ni utan bekymmer, kära fröken. Att göra om intet, 
det vill säga att afböja en dylik idé, det åtager jag mig ensam. 
Det är väl tillräckligt!“

„Tillräckligt, till hvad? — ämnar Ni då redan undandraga 
mig Er hjelp! — Då kunna vi omöjligen sedan ostörda få se och 
tala vid hvarandra Nej, vår öfverenskommelse måste bli en hem
lighet , eller fast mer vårt vänskapsförbund måste vara helt öppet, 
så att vi kunna bistå hvarandra och rådgöra, så ofta vi vilja. Om 
alltså min far imorgon skulle ställa en fråga till Er, så kommer 
Ni ju icke att sätta Er på tvären mot honom eljest är allt förloradt.“ 

,,0m jag förstår Er rätt, så skulle det alltså vara fråga om 
att ställa till en förlofning för syns skull.“

„Nej, för all del, hvad tänker Ni på, jag menar ju bara för 
att skydda mig, om Ni nämligen vill Ni kan ju till exempel säga 
till min far, att vi behöfva en tid för att lära känna hvarandra, 
det blir tillräckligt, bara Ni inte direkt afböjer hans planer.“

„Nå, det får jag då medge, att Ni är en klok flicka. Idén 
är ju den aldra älskligaste, men den är inte utan fara, för andra
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personers skuld - emellertid — « och han kom nu att tänka på, 
att han äfven skulle komma sitt eget mål närmare — ty ju 
längre han denna eftermiddag hade tänkt efter öfver Gundborgs 
plötsliga förklaring, som gjordt honom så lycklig, desto mera 
syntes honom denna blott hafva varit ett ögonblickets nyck, ett 
infall som likväl icke lofvade någon säker garanti för det kommande
_ dertill kände han sin sköna herskarinnas nyckfulla, oberäkneliga
karakter tillräckligt. Men här fann han ett välkommet vapen att 
få utsigt att i framtiden verka på hennes svartsjuka och derigenom

framkalla ett allvarligare afgörande.
,,Nå låt gå då,“ sade han. „Ni skall blifva nöjd med mig,

mitt barn. En stor statsman har sagt — uppriktighet är den bästa 
politik - och detta gäller äfven i hjerteangelägenheter. Om Ni 
så befaller, skall jag egna Er min hyllning, såsom en formlig friare 
egnar och anstår.“ Som trogna vänner kunna vi sedan konspirera 
af hjertans lust och befordra våra angelägenheter, Ni mina - om 
så behöfs _ och jag Edra, som redan i högsta grad intressera mig.

Låt mig snart veta hvad Ni beslutar.“
„Ack om jag kunde fatta något beslut, så kunde jag ju hjelpa 

miff sjelf. Men vi få utförligare talas vid om den saken i morgon.

När återse vi hvarandra?“
„Ja det är sannt, vi måste komma öfverens derom, då vi icke 

bo på samma ställe utan liksom Hero och Leander med ett 
Bosporen mellan oss Jag kunde visserligen stanna här på Drott
ningholm, ty hemma på Stångholmen väntar man mig icke till
baka i dag, men — och de nästa orden dogo bort på hans tunga 
— men det vore dock uppenbar trolöshet, och om hon fick veta 
det, hvilken ny förveckling. Nej det duger i alla fall icke. Jag- 
måste ännu i dag tillbaka till Stångholmen, men i alla fall skall jag
se till att jag i morgon får tala med Er far.“

„Alldeles hur det faller sig lägligt för Er, blott vi få återse 
hvarandra — och då kommer jag strax att lemna Er några uppdrag.“
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l detta ögonblick hade båtarne kommit så nära land, att man 
kunde urskilja de enskilda figurerna och gestalterna på stranden.

Lisen drog nu åter kapuschongen öfver hufvudet, och då 
båtarne hade landat i skuggan vid Hirsholmsbron, räckte hon sin 
hand åt vännen, som med säker arm förde henne i land.

Deruppe vid värdshuset stod en vagn med stampande hästar. 
Flera badgäster vandrade ännu fram och tillbaka på landsvägen och 
i parkens gångar, i den varma sommarnatten. Åtskilliga grupper 
hade slagit sig ned på soffarna och bänkarne.

TIONDE KAPITLET,
\

„Nedrighetens seger öfver förtalet.“
Knappt hade Lisen lemnat vännen, som följt henne till gäst- 

gifvaregården, så kände han ett lätt slag på skuldran.
„Bravo, herr kansliråd,“ sade en blott allt för väl bekant 

stämma. ,,Det var alltså verkligen Ni, som jag redan förut gissade, 
då jag hörde Er röst från sjön. Man får då medgifva, att Ni gör 
raska framsteg. Nå, lycka till Ert nya äfventyr. Genera Er för 
all del inte för min skull, det behöfver Ni inte alls.“

„Bestört såg Heribert upp, och hans blickar träffade fru 
Kihlblads flammande ögon. Hennes ord hade blifvit uttalade sakta 
nog, för att icke förstås af de andra, men stämmans vibrerande 
ton förrådde tillräckligt, hvilken storm som vid detta tillfälle rasade 
i den svartsjuka qvinnans själ.

„Ni här, Gundborg,“ sade han, „men hvilket olyckligt misstag ! 
Tillåt mig att få förklara mig med ett par ord.“

„Icke med ett enda, min vän. Jag känner Er nu, och jag 
har nog fått veta allt annat också, huru ovärdigt jag blifvit sviken. 
Jag stannade q var här så länge, endast för att med egna ögon
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öfvertyga mig om Er nedrighet. Men nu är det nog. Hvar har 

jag min vagn?“
„Men jag besvär Er, Gundborg. Ni skall få full förklaring, 

genast om Ni så vill, så att det inte skall behöfva uppskjutas till 

i morgon, utan missförståndet genast utjemnas.“
„Lyckas inte min herre! Äfven för morgondagen skall jag be

spara Er ‘besväret att göra några förklaringar. Ni hade förbehållit 
Er valet, och nu har Ni valt. Det gifver mig min frihet tillbaka.

Farväl med Er, min vän!“
Och utan att vidare akta på hans invändningar steg den 

unga frun raskt upp i vagnen, i hvilken sällskapsdamen redan förut 
hade tagit plats, och åkdonet sattes genast i rörelse för att för
svinna lika fort och plötsligt som det hade kommit.

* *

*

Liksom bedöfvad stod Heribert Lidmark qvar i den skumma 
natten på landsvägen vid Drottningholm. Var detta den milda, 
älskvärda, snillrika Gundborg, som han under det sista året hade 
dyrkat, som sitt ideal och sitt hjertas herskarinna! Och likväl hade 
hon på sätt och viss rätt. Efter skenet hade han handlat oför
svarligt emot henne, men dock blott till skenet, och en förklaring 

måste göra allt godt igen.
Ett ögonblick var Heribert besluten att nu i alla fall stanna 

på Drottningholm. Han ville visa den lidelsefulla damen, att han 
icke precis var hennes lydige slaf och ett fogligt verktyg för alla 

hennes nycker och infall.
Men tanken på, att han derigenom sannolikt skulle för alltid 

förlora henne, den tillbedda, den af många dyrkade, hans ideal, det 
högsta målet för alla hans framtidsdrömmar, denna tanke förskräckte 
den annars så sorglöse och bortskämde mannen, och så begaf han 
sig under natten af att vandra den icke alldeles korta vägen till 
sin lilla förhyrda bostad i ett hus nära Stångholmen.

Upprörd af stormande tankar vandrade han framåt på den
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beskuggade vägen förbi det täcka Hemmet och det liksom insänkt 
i bergets nordsluttning belägna Anneborg, och tog derefter öfver 
Rörby egor en genväg till Stångholmen, dit den ordentliga vägen 
eljest går förbi det långt vestligare belägna natursköna Högsta.

ELFTE KAPITLET.

I regn och dimma
Följande dagen var en af de ruskigaste under hela sommaren.
Ännu klockan sju rådde en grå skymning, och alla himmelens 

slussar tycktes vara öppnade. Regnet föll i strida strömmar. 
Blygrå och orörlig hängde molnmassan öfver mälaretrakterna. Hela 
Lofön var dessutom insvept i en ljusgrå dimma. Alla himmelens 
och jordens färger, alla naturens gestalter och konturer tycktes 
utplånade och uppgångna i den entoniga grådaskigheten.

Heribert Lidmark hade först sent stigit upp från sin hvilo
bädd och vandrade sakta den uppblötta vägen bort till den lilla 
sommarrestaurationen för att intaga sin frukost.

Denna serverades i dag för regnets skull inne i den visst 
icke öfverflödigt rymliga stugan. Der fann kanslirådet redan före 
sig de öfriga sommargästerna på platsen, doktor Mallberg och bild
huggaren Neander samt vinagenten François Tony.

Man talade vid Heriberts inträde om fru Kihlblad, och af de 
nämnda grannarne erfor han, att hon redan sent föregående afton 
låtit på Högsta beställa en vagn för att resa till Ekerön, men härpå 
kunde hon naturligtvis icke nu tänka då vädret var sådant. Man 
anmärkte, att hon mot vanan hela morgonen icke visat sig hvarken 
på sin veranda eller i fönstren.

Heribert Lidmark försökte på åtskilliga sätt att försona eller 
åtminstone blidka den vredgade sköna Då frukosten uppbars till
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henne, skickade han med en präktig bukett, som han genom sin 
uppasserska hade låtit hämta från Rörby välförsedda trädgård. Men 
uppmärksamheten förblef obesvarad. Derefter gick han för att sjelf 
aflägga ett besök och klappade länge på hennes väl stängda dörr, 
men han erhöll intet svar. Ändtligen parlamenterade han genom 
nyckelhålet, såsom det syntes utan all framgång. Men plötsligen 
sköts rigeln tillbaka , och genom den lilla springa, som den helt 
obetydligt öppnade dörren lemnade, hördes fröken Soft’s stämma, 

som meddelade honom, att fru Kihlblad ännu låg. På samma 
gång räckte hon ut till honom den i båten glömda annotations

boken med Lisens porträtt.
Dervid hviskade den medlidsamma damen :
„Boken och porträttet äro skulden till alltsammans. Vi resa, 

så snart regnet har upphörd t. I eftermiddag vill frun, att vi 
skola vara på Ekerön. Passa derföre på, om Ni ännu en gång 
vill tala med henne. Det gör mig ondt om Er, herr kansliråd, 
men jag vågar på intet vilkor släppa in Er,

Ögonblicket härefter var dörren åter tillåst.
,Halft förtviflad och allvarsamt ond öfver sin onådiga älska

rinnas” olyckliga lynne gick kanslirådet åter ned på spisestället i 
fast föresats, att derifrån bevaka den unga fruns förstugudörr, så 
att hon ej skulle kunna komma ut, utan att nödgas träffa honom.

1 stugan funnos äfven de förut omnämnda grannarne. Do
centen ögnade för tredje gången igenom gårdagsnumret af Afton
bladet, och bildhuggaren bläddrade i en gammal årgång af Familje
journalen. Profryttaren stod deremot vid fönstret och stirrade ut

på den ruskiga väderleken.
Plötsligt pekade han ut öfver sundet.
„M det får man säga, det måste också vara ett nöje, att nu 

ligga derate på sjön och plaska och ro. Hvad kan det vara föl
en djerf krabat. Hans ärende måste vara bra angeläget att få

uträttadt.“
Den som hade goda ögon kunde trots dimman ute på sundet
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märka en farkost, som kom söder i från och rodde uppåt sundet. 
Utom roddaren fanns en man i farkosten.

„Kanske det är en fiskare, som vittjar sina nät,“ sade 
docenten.

„Vid sådant väder tror jag icke ens att fiskaren bryr sig om 
att fara ut,“ sade bildhuggaren. „Men hvart ror han hän. Jag 
tror minsann han ämnar sig till Hesselbyholm.“

„Hvad är det för ett ställe?“ frågade genast profryttaren. 
„Det är en större ö, som ligger mellan nordvestligaste spetsen 

af Lofön och fastlandet. Vid klart väder kan man mycket tydligt 
se dit bortöfver i från verandan derate. Emellan denna ö, och 
Lofön ligger en riktig liten arkipelag af små holmar och skär. 
Sjelfva Hesselbyliolmen är något omtalad dels för en gammal be- 
fästningsruin, som finnes der, uppförd, som det synes, öfver en 
hednisk grafhög, och dels för det ståtliga godset Hesselbyholm, 
hvilkets egor omfatta hela ön. Der passerade för ett par år sedan 
en mycket märkvärdig historia.“

,,En märkvärdig historia?“ utropade profryttaren och vände 
sig nyfiket om. Äfven Lidmark och docenten blefvo uppmärksamme.

TOLFTE KAPITLET.

Tragedien på Hesselbyholm.
„Det var blott en förryckt engelsman,“ fortfor berättaren, „som 

kom hit till Sverige för att leta efter ett passande ställe att taga 
lifvet af sig.“

„Taga lifvet af sig — berätta vidare!“ utropade profryttaren 
liksom elektriserad

„Ändtligen — så berättas det — hade engelsmannen funnit, 
hvad han sökte. Han kom hit till mälaretrakterna, och här tyckte
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han om sig.*; Slutligen hittade han på Hesselbyholm, och der ville 
han sluta sitt lif. Men på samma tid uppehöll sig der en vacker 
enka med en ännu vackrare dotter. — Jag har historien bara ur

— '«TWO

andra hand, men här i trakten kunna ju herrarna lätt öfvertyga 
sig om, hvad grund den har. —

Den vackra flickan hade i Stockholm råkat ut för en olycklig 
kärlek, och för att taga alla griller ur hufvudet på henne slog 
modern sig ned med sitt barn för en sommar på Hesselbyholmen, 
der de hyrde in sig i* en stuga. Före sig funno de engelsmannen. 
Att se den vackra flickan och dödligt förälska sig i henne var för 
honom ett. Åtminstone uppsköt han utförandet af sitt uppsåt 
tills dagen efter. Sannolikt skulle han ha varit helt och hållet 
kurerad för sin leda vid lifvet, om inte en annan omständighet hade 
kommit emellan.“

„Jag ber Er, för all del fortsätt,“ sade profryttaren. „Det 
der är ju högst romantiskt. Nå, hvad blef slutet?“

„Jo den unga damen lär ha talt om för den rike lorden, huru 
det stod till med henne. Det gick honom svårligen till sinnes, 
och han sade: min fröken, man skall hjelpa Er, och i all hast 
skyndade han sig att gifta sig sjelf med modern för att sedan som 
styffader kunna drifva igenom, att äfven flickan fick den hon 
tyckte om.“

„Och sedan, sedan?“
„Sedan gick den stackars rike engelsmannen på sin styfdotteis 

bröllopsdag dit upp på ruinen och sköt sig, sedan han förut låtit 
bygga upp ett skjul der, så att krutet inte skulle fuktas, ifall han 
händelsevis skulle komma att skjuta sig i regnväder. Far Ni dit 
monsiör Tony och se på stället. Der ser så hemskt och dysfeit 
ut, så att Ni knappast kan önska Er det bättre.“

Profryttaren stod med öppen mun och stirrade ut i dimman. 
Historien tycktes honom högst märkvärdig, om han än icke kunde 
frigöra sig från ett lätt misstroende, att man dref med honom.
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Heribert kände sig — han visste icke hvarföre — högst 
oangenämt berörd af denna historia. Det föreföll honom som om 
en ondskefull gast ville uppduka för honom ett motstycke till hans 
eget hjertas saga. Han tyckte icke mera om det inne i rummet 
och för att hämta frisk luft trädde han ut på förstugan. Tak
rännan sqvalpade, och stora bäckar porlade fram öfver marken. 
Den tröstlösa, vida ödemarken gapade emot honom lik en grå af- 
grund, i hvilken af alla menniskotankar blott den enda stannat 
qvar: att det vore det bästa att göra slut på detta lifvet.

Under det Heribert blickade upp efter den ödsliga vägen, 
märkte han en man som skyndsamt närmade sig. Knappt fick 
denne se kanslirådet förr än han vinkade åt honom och ännu mera 
påskyndade sina steg. Det var gästgifvaredrängen från Drottningholm.

Han lemnade fram ett bref och sade, att han hade i uppdrag 
att vänta på svar.

Brefvet uppvisade en handstill med fina men på samma gång 
fasta drag, som läto sluta till på samma gång ett lifligt tempera
ment som en fast karakter. Det kunde blott Lisen hafva skrifvit, 

Brefvets lydelse var följande:
„Ärade vän!

M ser, att jag redan i dag påminner Er om Ert i går till 
mig afgifna löfte.

Tänk Er min förskräckelse, då jag i dag tidigt erhöll när
slutne rader från den olycklige, som jag talade med Er 
om i går

Bädda honom, rädda oss, om det på något sätt står i Er 
förmåga !

Uppsök den beklagansvärde på det af honom uppgifna stället.
Jag fruktar, att allt eljest skall vara förloradt. Vi torde 

kanhända sedan i dag blifva i tillfälle att se och tala vid 
hvarandra.

Jag betygar Er på förhand min tacksamhet.
Er tillgifna

L. M.“
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Inuti kuvertet låg verkligen äfven ett andra bref, skrifvet på 
ordinärt papper. Heribert uppvecklade nu detta och lät sina blickar 
ila öfver följande utgjutelse.

„Min utvalda!
Gårdagen och återseendet af dig har afgjort öfver mig. Din 

strålande skönhet är den sista blomman på mitt lifs ruiner.
Förlåt mig och döm icke så strängt öfver min vildhet. 

Det gifves dagar och stunder, då jag icke är herre öfver mig 
sjelf. Och emedan jag vet det, vill jag icke mera hänga 
som en boja qvar vid ditt lif. Jag vill för alltid befria dig 
och denna eländiga verlden ifrån mig.

Farväl för evigt!
Vill du likväl behålla mig qvar vid lif, välan låt då ditt 

ord blifva handling. Blif min för evigt, och du skall få göra 
en ny menniska af mig.

Önskar du att vi vidare skola tala här om, så träffar du 
mig på ruinen vid Hesselbyholm. Der skall jag vänta på dig 
hela dagen Är du icke kommen, då aftonen inbryter, så vet 
jag, hvad jag har att göra.

Jag nästan längtar efter att få göra bekantskap med det 
stora intet. Fäll derföre inga tårar öfver min bortgång. Jag 
förtjenar intet medlidande.

Bestäm dig nu snart! Mitt lif och min död ligger i din hand.“ 
Underskrift fattades.

* *

*

Heribert bief upprörd öfver dessa rader. Det var ju rent ut 
att sätta knifven på strupen på en ung oerfaren flicka.

Det var säkert ingen själssjuk menniska utan en raffinerad 
förförare, som förstod sig på att drapera sig med „verldssmärtans

bekanta mantel.
Detta intryck blef allt mera oafvisbart. Heribert öfverlade 

ett ögonblick, hvad som var att göra. Att vrida vapnen ur den
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halfgalne mannens hand, taga fast honom eller förjaga honom ur 
trakten — ett af dessa måste ske.

Men till att börja med ville han sjelf låra känna denne pro
blematiska menniska för att pröfva, hvad som var att göra.

Att den båt, som man förut observerat, redan fört äfventyraren 
till ort och ställe, var nästan säkert , så mycket mera som båten 
kort derefter hade återvändt med roddkarlen ensam.

Heribert såg på klockan. Den var redan nära tolf, och allt- 
jemt strömmade regnet ned med sitt oafbrutna entoniga prassel.

Beslutsamt gick kanslirådet in i sin bostad, tog på sig en 
tjock öfverrock och påsatte en för vattnet ogenomtränglig filthatt.

Sedan gick han ned till stranden lösgjorde raskt en af de små 
båtarne och rodde i det svåra vädret med hurtiga årtag uppåt 
Hesselbyholmen.

Snart var målet uppnådt. Heribert gjorde båten fast vid 
stranden och gick uppför den gamla ruinens vallar. Deruppe fanns 
verkligen ett slags skjul, som dock lika väl kunde vara ett red- 
skapslider som en foderlada.

Den lilla byggnaden stod öppen.
Då Heribert inträdde fann han ingen i den tomma ladan, men 

sedan han satt sig ned på en kullfallen plog för att hvila sig, såg 
han plötsligt det ljus, som föll in genom dörröppningen, undan
skymmas, och då han vände sig om, stod en lång gestalt just på 
sjelfva tröskeln.

En blick var nog för att säga honom, att han hade funnit den 
han sökte. Denne man, omlindad med en våt pläd, med den bred- 
skyggiga hatten djupt nedtryckt öfver det bleka ansigtet, med de 
genomborrande, lurande ögonen fast.riktade på honom — det var 
utan tvifvel landstrykaren från gårdagen.
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TRETTONDE KAPITLET.

En svensk nihilist.
Under en minut betraktade de båda männen hvarandra med 

en misstänksam tystnad. Sedan började den främmande med en 
något hes, rostig stämma:

„Här är ingenting att se på. Hvad vill Ni här?“
Kanslirådet mätte den dristige mannen med en skarp blick 

från hufvudet till fotterna.
„Det var besynnerligt. Jag kunde rikta samma fråga till 

Er. När man uppehåller sig här i trakten, intressera alla platser 
som tillhöra denna vårt fäderneslands vackraste sjö, till och med 
denna ruin af en gammal befästning. Det går så många be
rättelser — “

„Ja bevars, om en galen engelsman, menar Ni. Derföre 
hoppas man väl, att här alltid skall finnas en sjelfmördare i för
råd i sådant här väder. Är det derföre, som Ni har kommit 
öfver hit?“ '

„Det gläder mig, att Ni betraktar detta ruskiga ämne så 
humoristiskt,“ svarade Heribert, som ovilkorligen fattade intresse 
för den obekante mannen.

„Humoristiskt, herre!“ utropade den tiltalade. „Jag säger 
Er, att en menniska, som har förverkat sin rättighet till en ärlig 
graf, kan icke mera skratta åt någonting, nej inte åt någonting i 
denna myggdans, som man kallar lif här på jordens afkylda gas
boll — en riktig droppe i verldsaltet, som en gång fått det in
fallet att droppa ut ifrån solen!“

Kanslirådet såg upp förvånad. Hvad skulle denna vändning 
i samtalet betyda? Men den andre läste denna fråga på hans 
läppar och fortfor:

Tycker Ni det är så besynnerligt, att man här på denna 
urtida grafhög tänker på de yttersta tingen. Det kan väl vara, att 
sedan våra moderna „sanningssökare“ kastat både Herren Gud och

Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. 6. Helvetets trappor. 6.
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odödligheten in i skräpkammaren, så har platsen intet intresse mera. 
Egaren af jorden här borde låta rödja bort skräpet och begagna 
stenarne till gärdesgårdar och dödskallarne, om det fins några, till 
gödsel, sedan de gått igenom benqvarnen.“

„Hvarföre säger Ni mig detta?“
,,Åh jo, Ni hör ihop allesammans! Men I vise, som|så fort 

ären på det klara med hvad som finnes på andra sidan grafven,
I fån också bära fulla ansvaret, om visst folk har mod att draga 
ut fulla konseqvensen för hvad som hör till denna sidan.

„Hvad vill allt det der säga? Och öfverhufvud hvarföre detta
sällsamma tal?«

„Hvad det vill säga, min herre!« och mannen framtog ett 
gammalt cigarrfordral af läder ur bröstfickan och öppnade det 
samma. ,,Det vill säga, att just I hafven gifvit oss rätt att rycka 
till oss allt denna usla verldens goda, liksom jag rycker till mig 
detta usla halmstrå.

Röker Ni? — Jaså inte, — nå det gör också det samma. 
Jag ser den dag en gång komma, då I skolen gräfvas och stockna 
af Er humanitetssvindel och Ert fritänkeri, som alltid stannar på 
halfva vägen. När det i allas kamp mot alla blott är kraften och 
styrkan som gäller, så segrar den starkaste atomen, den starkaste 
gruppen, den segaste cellväfnaden. Men hvem som blir dén 
starkare, det kommer att visa sig, när timmen slår, när Er 
hycklande menniskokärleks mantel faller. Är det kanske inte 
Tartuffer, som tvinga oss att tigga om menniskokärlek och dock 
på samma gång lära oss, att vi inte äro någonting annat än starkt 
utvecklade mal och apor. Tagen Er i akt!«

Niklas Rydberg hade talat dessa ord så fort, att det varit 
omöjligt att afbryta honom.

»Min herre,« sade ändtligen kanslirådet. »Jag kan väl tro, 
att det rör Er föga, men Edra revolutionära tal imponera icke på 
mig. Allt det der har man hört tillräckligt många gånger förut. 
Låt oss heldre tala om någonting annat. Jag har inte lust att
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utbreda någon lära alls, och således kunna Edra ; hotelser icke 

gälla mig,«
«Kanske ändå,« fortfor den talföre karlen. »I ärenjallesammans 

släpbärare, och kurtiseren dem, som vilja upplysa oss om, att 
menniskolifvet blott är en djurisk dröm, ett intet, och denna jord 
likaledes ett intet. Bah, så låtom oss dela detta intet med dess 
gods och guld — och de som tänka illa om et fa ga och hänga 
sig. Men der hakar det ihop med logiken. Hvad är det visser
ligen i Edra ögon, detta årtusenden igenom fortgående uppväxande 
och förstorande, detta födande, fostrande och döende, och allt jemt 
är det åter och åter igen samma historia att födas och växa till 
och gå under, och så om igen i en ändlös hvirfvel, så att sjelfve 
verdens herre, om han funnes till, skulle äcklas åt detta evigt 
enahanda, som icke har något annat ändamål än döden, allför- 
lossaren! Hvårföre skall han bara förlossa de fattiga och mte göra 
början ined Er, som ju i alla fall bara äro till af en slump! O, 
hade jag visst folk här, så skulle jag drifva dem hem på Sarons 
blomstrande fält till strålande Valhalla — och nu helt kort hvad 
vill Ni mig? Ni har väl inte kommit hit för att säga mig, att 
min kostym inte är skuren i ett snitt, som behagar Er? Ni kan 
ju tänka Er, att det är en persisk drägt. Sannolikt kommer jag 
en gång att byta ut den. Ni känner ju det der stället hos Lear?“

Kanslirådet såg, att han här hade att göra med en förvildad 
men dock genialisk natur. Mannens ansigtsdrag hade från tidigare 
år ännu qvar en rest af idealt uttryck, och man kunde första, huru 
en sådan der tygellös ande, hade kunnat blända en ung flickas

hjerta.
Hvårföre skulle denne vilde, hvilkens hållning till och med icke

kunde frånkännas något betydande och förnämt — hvarfore skulle 
han icke kunna återvinnas åt det ordnade lifvet? Visserligen 
syntes mycket hos denne moderne Titan komediartadt och affek- 
teradt, likväl kände Lidmark sig bö|d för att narmare inlåta sig 
med denne intressante men afsigkomne man ur samhällets panas, 
som gjort de ryska nihilisternas läror till sitt evangelium — läror
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som äfven utom Kysslands gränsor bragt månget talangfullt hufvud 
i förvirring.

„Hvad jag vill Er, min vän,“ svarade Heribert, »är icke så 
snart sagt. Till att börja med skulle jag vilja lära känna Er 
närmare. En man, som är så väl hemmastadd i Shakespere som Ni, 
vet äfven, att en galenskap som uppträder med method, lätt kan 
uppfattas som spelad. Men låtom oss lemna det der. Jag skulle 
vilja lära känna Er närmare, äfven i en viss ung dams intresse —“

»En dams!« Den upprörde karlens väsen förändrade sig med 
en gång och han fattade kanslirådets arm.

»Herre, Ni har ett budskap att lemna mig ifrån en ung
dam!«

»Ett budskap — nej. Men då denna dams väl ligger mig 
om hjertat, kan äfven dens väl, för hvilken hon intresserar sig icke 
vara mig likgiltig.«

»Hvad vill allt det der säga, min herre? Hvaraf vet Ni — 
Ni vill ha meddelanden af mig? Ni har ett ärende till mig! Huru? 
— eller är det blott en fålla. Det kunde hända, att jag slår igen 
den fortare än Ni.«

»Var bara lugn, min vän. Min önskan är, att Ni fattar för
troende för mig. Huru skulle det vara, om Ni skulle fara med 
mig öfver till Lofön, der jag bor. Der kunna vi dricka ett glas 
punsch,, eller hvad Ni behagar, med hvarandra och i lugn talas vid. 
Här uppe är det inte riktigt hemtrefligt.«

»Jaså Ni tycker det. Jag tackar Er. Ni skulle endast bjuda 
mig på, hvad som tillhör oss alla, Ni skulle förpläga den fattige 
med hans egen mat och dryck. Jag gör på samma sätt. Jag 
bjuder Er på luft, dimma och regn.«

„Nå om Ni tycker bättre om hvad vi bli bjudna på här, så 
låtom oss stanna. Låtom oss sätta oss här på plogen, och berätta 
mig nu Ert lifs historia.“

»Var Ni först god och ligitimera Er som ambassadör, ty eljest 
säger jag ej ett ord. Hvad har hon uppdragit Er att säga mig?“

„Nå efter som Ni inte kommer ur fläcken på annat sätt, så
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må Ni veta, att den stackars flickan har svåra bekymmer för Er 
skull. Med ett ord, hon skulle vilja återvinna Er för ett mera 
ordnadt lif, och om jag kan vara behjelplig vid den saken, så räcker 
jag Er min hand, den tillhör en hederlig man.«

Den olycklige sände en misstrogen blick ur sina lurande ögon. 
„Mycket förbunden, min herre,« sade han med ett torrt skratt. Så
dana der sirensånger har man sjungit för mig så ofta, att jag an
ser hvar och en för en spetshof, som håller mig för att vara nog 
naiv att ännu tro på den såkallade menskliga godheten. Och mitt 
lif — hvad kan Ni hafva för intresse af att erfara något derom. 
Jag kunde säga med Edgar: Jag hade en tjenst, var stolt i själ 
och håg, jag krusade mitt hår, bar bård på min mantel och trodde 
på min stjerna.

— Men förändring till det sämre 
För lyckans gunstling börjar. Armods son 
Sin framgång hälsar. Så var mig välkommen 
Du väsenlösa luft. Som jag omfamnar!
Den elände, som du med armod omgaf,
Står hos din storm i ingen skuld! —

Men på fullt allvar, herre! Jag är ingen Jude och ingen 
Hindu och likafullt en af parias. — Hvarföre? Jag skall hviska 
den hemligheten i Ert öra, ty högt blyges man för en sådan be
kännelse. Jo, derföre, att jag varit för mycket benägen att tro på 
en Gud, som I hafven tagit ifrån oss, på en vredens, och hämdens 
Gud. Derföre duger jag för Er inte till annat än att göra hån 
och narr utaf. Och sedan att förlora sin förmögenhet genom be
drägeri, genom bedrägeri af de kloka, att se sin mor och sina 
bröder omkomma i nöd, att förlora sin anställning, emedan man 
kommer i misstankar att hafva öfvat ett djerft grepp mot andras
g0(]s __ herre, då blir man ett samhällets rofdjur, som bara går
ut på byte. I rika hafven tagit ifrån mig allt, allt ända till mitt 
goda namn och rykte, och derföre har jag gripit till svärdet.
Känner Ni min tidning: Folkets Röst?«

„Tillräckligt min vän,« svarade kanslirådet. „Men hvad vinden
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sår skall stormen skörda. Det är icke den rätta vägen, rnen låtorn 
oss lemna det. Säg mig heldre, hvarföre gick Er förbindelse med 
fröken Malmström sönder?“

»En kuriös fråga. Jag talade ju om, att jag var nära fängelsets 
port. Och hvad tjenar det då till att vara vidlyftig om resten. 
Den förnäma verlden utstöter den, som kommit i dåligt rykte. 
Catilina får inte äkta någon dotter ur Ciceros stam. Men i dess 
ställe vankas det tryckfrihetssåtal, trakasseri och förtal, så att man 
kan förlora förståndet. Och när man som en kretin drager sig 
undan till bondlandet, så blir man äfven der spionerad och öfver- 
vakad. — Och sådant vederfares inte blott mig — det gäller alla 
fattiga. Men Folkets Röst har tänder, som hon skall visa Er. Vi 
skola räta på oss så småningom. Men vår ringhet varnar Er. 
Det finnes något farligt hos oss. Den som blifvit lemnad på bar 
backe af lyckan, han frågar inte mera efter någonting — inte ens 
skammen.«

»Jag skulle dock tro, att Ni för Er del ännu inte alldeles 
släppt Er ända af bandet. Så vidt jag vet, så räknar Ni ännu 
på fröken Malmström.“

»Hvarföre inte. Om hon vill dela mitt elände, skall hon äfven 
en gång få dela min storhet. Jag behöfver icke hennes förmögenhet, 
ty mig tillhör framtiden!«

„Men under tiden går Ni under. Låtorn oss tänka efter, 
huru man nu skall kunna hjelpa Er, min vän. Hör äfven på mina 
förslag. Jag är villig att draga försorg om Er. Jag har mycket 
vidsträckta relationer Ni kan få välja emellan anställning hos ett 
industriel bolag eller i ett försäkringsbolag, såvida Ni ej föredrager 
att gå in i en affär eller skrifva in Er i något verk- och bli 
tjensteman — «

»De gamla lockande flöjttonerna — Ni undergörande magiker, 
en ny råttfängare med lockpipa, men hvem är Ni då egentligen, 
om man törs fråga.«

»Jag är kanslirådet Lidmark.«
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Knappt var detta namn kommit öfver menniskovännens läppar 
förrän den förlorade utbrast i ett kort hånfullt skratt.

»Mycket förbunden, herr kansliråd. Det var då nästan dumt 
af mig att fråga, ty det hade jag hort kunna veta. Men är det 
hela Er härlighet? År Ni kansliråd, så är jag folkråd. Ni ser, att det 
der är magtfrågor, och vilja vi mäta oss med hvarandra, så vill jag- 
låta det komma an på, om Ni eller jag bäst förstår att vinna 
folkets hjertan. Jag vet att Ni har skrifvit broschyrer och utgifvit 
böcker, i så kallad nationalekonomi, bara ljumt vatten, bara hvita 
plåstret, herre. Dermed lockar Ni inte ett kryp mera fram i ljuset. 
Med utjemningar, öfverstrykningar och bortblandningar kan nu föi 
tiden ingenting uträttas. Men inbilla Er inte, att man diskuterar 
med Er om några reformer. Jag vet visserligen, att Ni nyligen har 
offentligen talat för arbetarne, men Ni är ingen äkta folkets man, 
ty Ni har väl vackra tal för de arma men intet hjerta för dem.
Mellan oss kan aldrig blifva någon gemenskap!“

»Låt oss då lemna den fördömda politiken. Derom kunna 
vi ju tvista en annan gång« utropade kanslirådet med stigande 
ovilja. „Här handlar det om personer, om hjertefrågor.«

»Hjertefrågor, hm, det var kuriöst,« sade Rydberg och steg 
upp. Men först måste jag dock veta, huru det kommer till, att 
fröken Malmström skickar just Er. Är Ni beslägtad med familjen.«

»Nej, men jag står mina vännner tillräckligt nära för att 
kunna bedja Er att allvarligt öfverväga, hvad det vill säga att 
sammanknyta en ung fint bildad flickas framtid med en sådan 
lefnadslott som Er. Fröken Malmström tror sig hafva någon slags 
förpligtelse till Er. Hon egnar Er ett varmt intresse, men Ni 
har väl knappt öfvervägt, hvilket ansvar som dervid faller på Er.« 

„Aha, der hör man fadrens kommissionär.“
„Ni misstager Er fullständigt. Domänintendenten har ingen 

aning ”om denna förmedling. Det är blott på hans dotters önskan 

som jag talar med Er. Jag vill nu inte orda om, hvad som kan 
vara möjligt i framtiden, men man får äfven göra sig beredd på del

\
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sämsta, och det vore dock rent af ett brott, om en sä fint anlagd 
natur som fröken Lisens skulle gå under för en förvillelses skull.«

»Holla! Så varmt, min herre! Ah, då är väl Ni den lycklige 
som hon är besiämd att kopplas samman med. Jaså, nu blir allt 
på en gång klart för mig. Man vill ge mig ett skadestånd på ett 
eller annat sätt, ha, ha, ha, schaker och handel med mennisko- 
hjertan! Det gamla välkända bruket! Och nu tänker Ni kanske, 
att jag skulle vara med om att uppföra en sådan komedi med Er, 
Nej, min bäste herre, så naiv är man inte för andra gången. Den 
som en gång har blifvit klar från alla tårar, han kan endast finna 
fortsättning i att skratta «

Heribert Lidmark stirrade på karlen framför sig och visste 
slutligen icke mera, hvad han skulle taga sig till med detta ori
ginal. Ville han bafva honom till narr eller blott underhålla sin 
fantasi med sådana äfventyrliga språng till tidsfördrif? Hvad skulle 
hans hela uppträdande betyda?

»Ni ser förvånad ut och gapar som en ko på en nymålad 
fähusdörr,« sade Rydberg,; „Hvarföre kan det förundra Er, att 
Mefistofeles vid tillfälle kan dansa en vals, trots sin lama fot. 
Föröfrigt — för att komma tillbaka till ämnet — om det gäller 
vissa aftal, så skall äfven Lisen veta af dem, och gäller det mitt 
lif, så skall jag sälja det dyrt, det kan Ni lita på, min herre!«

„Ni ser spöken midt ljusa dagen, min vän! För att lugna 
Er skall jag då säga, att jag sjelf är så godt som förlofvad med 
en annan, men jag tager andel i fröken Malmströms öde. Jag skulle 
gerna vilja försona Er, med domänintendenten, jag skulle, som sagt, 
vilja återvinna Er åt lifvet. Får Ni Ert sinneslugn tillbaka och 
blir fullkomligt frisk, så går allt annat af sig sjelf. Ni skall äfven 
få se Lisen. Jag sjelf skall förmedla, att Ni får tala vid henne.“

,,Hvad Ni är god, herr kansliråd, mera kan man verkligen inte 
begära!“ sade smädeskrifvaren, som nu tycktes hafva blifvit ganska 
tam och medgörlig. „Ni ser, att jag tror Er, låt oss då gå, jag 
följer Er.“

Äfven Heribert Lidmark bade rest sig. Båda trädde ut ur
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byggnaden och ned på stranden, mot hvilken vågorna slogo med 
väldigt brus. Vinden hade blifvit starkare, och molnen gingo högre. 
Man kunde tydligt urskilja Loföns till större delen skogkrönta ost
kust. Regnet hade upphört.

Båda stodo på landtungans yttersta spets. Heribert hade lös
gjort båten och skjutit den ut i vattnet. Då pekade Rydberg 
uppåt ön.

„Ser Ni den der örnen deruppe, som kommer från fastlands- 
sidan. Han kretsar öfver Hesselbyholm. Nu styr han kurs hitåt. 
Tror Ni, att Ni skulle kunna skjuta den, om Ni hade en bössa?“

Under det kanslirådet vände sig om och lyftade sina blickar 
för att speja efter luftens konung, hade Rydberg plötsligt hoppat i 
båten och rodde från land. När Heribert likväl gjorde min af att 
vilja vada efter honom, höll han en revolver mot honom och 
ropade:

,,Kom mig inte för nära, det råder jag Er ! Ni kunde få göra 
bekantskap med det stora intet, förr än det är Er kärt!“

Och under det han raskt rodde längre ut, ropade han:
God morgon, herr kansliråd. Så fångar man mesar på lim- 

spån. Vill jag tala med Lisen, så skall jag nog sjelf veta att 
finna rätt på henne. Men spioner skrattar jag åt och alla för
följare, som smyga sig efter mig för att fånga mig. Mycken lycka 
till i fällan!“

Och skrattande som en demon for han derifrån. Hans hår 
fladdrade, och hans pläd svajade kring hans skuldror. Nu svängde 
han till och med hatten, och åter ljöd detta hånfulla skratt, liksom 
ett gällt segerrop, med vinden.
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FJORTONDE KAPITLET.

I fällan.
Kanslirådet befann sig ensam, och naturligtvis var han icke 

i den mest rosenfärgade stämning öfver det oväntande slutet på 
lians förolyckade expedition.

Ett var honom klart. Han såg, att han här hade att göra 
med en oberäknelig, förvildad menniska, liksom med en slug galning, 
som lurar sin väktare och rymmer just i det ögonblick, då man 
tror sig hafva honom fast. Der borta på sundet for den förvågne 
rabulisten sin väg, och han stod ensam på den öde stranden.

,,Hvad skulle han nu taga sig till? Det var ingen annan 
utväg än att söka få någon arbetare på Hesselbyholm att ro sig 
öfver till Lambarudd eller Engsholmen för att sedan till lands till— 
ryggalägga den långa vägen till Stångholmen.

Han gick upp på holmens högsta spets, för att speja efter, 
om möjligen någon båt var i närheten, som han skulle kunna ropa 
an. Han kom då äfven att se öfver till Stångholmen.

Plötsligt vardt hans blick liksom fastnaglad. Han trodde 
knappt sina ögon.

En vagn kom från Högsta och körde fram för fru Kihlblads 
bostad.

Han erinrade sig nu — hvad han för en stund glömt bort — 
huru han på morgonen hört, att fru Kihlblad ämnade afresa.

Två damer kommo ut ur huset. Deras ljusa hattar lyste som 
två hvita punkter genom den nu uppklarnande men ännu fuktiga 
luften.

Säkert var det Gundborg och hennes sällskapsdam. Och nu 
bestego damerna vagnen, som genast åter satte sig i rörelse.

Fru Kihlblad reste således verkligen Hon liksom flydde från 
skådeplatsen och lemnade i vredesmod sin olycklige tillbcdjare i 
sticket.

Utom sig drog Heribert upp sin näsduk och vinkade och
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ropade. Han tänkte ej på, att det knappt var möjligt att från 
Stångholmen se honom, långt mindre känna igen honom.

Några få minuter törgingo och vagnen var bortskymd bakom

kullarne.
Detta hade han nu för sin kavaljeriska beredvillighet att blanda 

sig i andras angelägenheter, vilja utjemna främmande personers 
missbälligheter och inlåta sig med oberäkneliga menniskor. Nu 
hade han för denna orsaks skull förlorat sin egen lycka, och ut- 
sigten till en slutlig försoning med hans nyckfulla huldgudinna var

bortflyttad till ett ovisst fjärran.
Han fördömde denna olycksaliga förveckling och likasä de

obetänksamma vänskapsförbindelser, som han ingått med Lisen i 
afsigt att bistå den unga flickan i hennes trångmål.

“ Han vandrade fram till Hessolbyholms gärd och fick der, efter 
mycket parlamenterande en dagkarl att mot dryg betalning ro sig 
öfver till närmaste strand pä Lofön. Derifrån företog han en 
svärlig och mödosom vandring öfver uppblötta ängar och stigar samt 
ankom ändtligen pä eftermiddagen äter till Stångholmen.

Hans öga hade icke bedragit honom. Fru Kihlblad hade verkligen 
rest och hvad som var ännu mera förvånande, det berättades, att den 
framfusige profryttaren passat på tillfället och gjort henne sällskap.

Knappt hade Heribert trött och hungrig satt sig till bords, 
då ett bref öfverlemnades till honom, som bar hans departements

embetssigill. .
En af hans kolleger underrättade honom den, att han er

hållit departementschefens uppdrag att meddela honom, att man 
på grund af de subversiva verkningarne af hans tal vid industri
utställningen ville anmoda honom att begära sitt afsked ur statens 
tienst, men att om han ej ville detta, skulle regeringen se sig för
anlåten att ställa honom till disposition.*) Vännen tilläde som sin

*) De«a r,:“e;r«
kommendörkapten^ Adlersparre, som dä beklädde en motsvarande post
i sjöförsvarsdepartementet, af liknande skal aflagsnad.



72

enskilda åsigt, att någon förlikning eller utjemning, endast kunde 
vara att hoppas genom mellankomst från allrahögsta håll, samt att 
under alla förhållanden Lidmark gjorde väl i att så snart som 
möjligt infinna sig i hufvudstaden.

Temligen förstämd och ur stånd att förtära något af den 
framsatta maten, begaf sig Heribert till sitt rum för att packa sin 
koffert.

De dagar han tillbragt vid det vackra Stångholmen voro så
lunda nu förbi. Och nu, då äfven hans sista ljufva förhoppning 
gått i spillror, som han fästat på denna tillbringade semester, 
återstod intet annat än att så skyndsamt som möjligt återvända 
till Stockholm för att åtminstone i sitt eget intresse rädda, hvad 
som ännu kunde räddas.

Kanske var det dock i alla fall försent, ty vännens bref hade 
blifvit gammalt, emedan på den tiden postförbindelse mellan Stock
holm och Drottningholm endast egde rum en gång i veckan. De 
vid sjelfva Drottningholm boende sommargästerna voro dock redan 
då temligen oberoende af denna olägenhet genom att låta sända 
bref och tidningar med båtarne.

På återresan hoppades Heribert att vid Drottningholm ännu 
en gång få tala med domänintendenten och med tydliga ord säga 
honom, att han nu mindre än någonsin var i det läge, att han 
kunde grunda en huslig härd.

Yid detta tillfälle kunde han äfven återgifva Lisen det olyckliga 
löftet att vara verksam i hennes intresse. Alla dessa konstiga 
menniskor finge hjelpa sig sjelfva bäst de kunde. Han kunde icke 
vidare vara hågad att taga verksam del i gestaltandet af andras öde, 
sedan sådan inblandning kostat honom hans egen lycka.
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FEMTONDE KAPITLET.

Svartsjukans högtidsstunder.
Vi måste gå tillbaka några timmar i skildringen af denna 

dags händelser för att rätt kunna förstå fru Kihlblads påfallande 
egendomliga beteende och hastiga afresa, seden hon efter en sömn
lös natt hade rest sig i en högst retlig sinnesstämning och äfven 
genast råkat i gräl med sin eljest så tåliga sällskapsdam.

„Ni kan inte försvara, Sofi, att Ni ännu vågar taga parti för 
den der karlen. Mitt beslut är oåterkalleligt. Vi resa vår väg 
ännu idag, lika mycket hvarthän. Sade Ni något?“

„Nej, min bästa fru, jag bryr mig inte alls om att säga 
något mera. Ni måste bäst sjelf veta, hvad Ni har att göra. 
Det kan ju ingen ens gissa sig till, hvilka infall Ni ännu kan 
komma på. Jag är för längesedan trött att bekymra mig derom.“ 

„Ni år otäck, Sofi, med Edert kärlekslösa tal. Var så god 
och gif mig mitt kaffe. I går kunde det ännu vara öfverilning,
förtrytelse och misstag — hvad vet jag — men i natt har allt 
biifvit klart för mig. Jag inser nu hela sammanhanget. Gå Er 
-väg med Ert afskyvärda kaffe. Jag vill ju ha the eller laga 
mig heldre litet Chokolad, vi måste väl ha sådan hemma! — Dessa 
män åro lika hvarandra, den ene som den andre. Inbilska, få-

' fånga, hängifna åt hvarje nytt intryck, utan sann storhet eller 
Tärdighet, egennyttiga och otacksamma. Sådana har jag öfverallt 
funnit dem, och det är tid på, att jag tager vara på min egen 
värdighet. Nå, skynda Er nu att packa in, Sofi! Ni har ju be
ställt vagnen? — Hvad säger Ni? — Skulle man inte kunna fara
för vädrets skull, vädret passar just förträffligt för mig idag. Tag
hit min turkiska nattrock och gif mig en cigarett.“

Och i denna ton fortsatte den unga frun att pladdra. För- 
gäfves hade sällskapsdamen försökt att genom vänlighet och foglighet 

besvärja stormen.
Den eljest så älskvärda frun blef allt häftigare, och det tycktes

Skandinaviskt National-Bibiiothek. 1883. 7 • Helvetets trappor. 7.
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bereda henne en verklig njutning att få uttömma hela sitt dåliga 
lynne på den starkars sällskapsdamen,

Ändtligen förlorade äfven denna tålamodet.
„Nu kan det vara nog,“ ropade hon. „Gör Ni, hvad Ni vill, 

men blanda icke mig med i spelet, annars säger jag upp min tjenst.“
„Skulle Ni vilja skiljas från mig, Sofi,“ sade fru Gundborg 

med en nästan vemodig ton.
„Ja, bevars, det blir nödvändigt, att man någon gång säger 

Er sanningen. Det är oförsvarligt, såsom Ni har lekt med kansli
rådet. Nu är Ni trött på det och tänker på omvexling. Men 
innan två dagar har gått, skall Ni ångra Er och vända tillbaka, 
och så skall det vara för sent. Hvarje annan man hade länge
sedan varit utledsen på Ert gyckel, och så kommer det nog äfven 
att bli med kanslirådet, och då har Ni förtjent Ert öde. I alla 
fall är det alltid orätt att döma en man utan att höra honom och 
låta honom få förklara sig.“

„Fortfar Ni, Sofi, fortfar Ni bara. Jag vet, att Ni har talat 
för honom och stått på hans sida. Ni är hans bundsförvandt, men 
jag säger Er, att Ni bränner Edra kol förgäfves. Eller tror Ni 
kanske, att jag har lust att låta välja mellan mig och en liten 
främmande gås? Det förbjuder mig min värdighet, och redan der- 
före måste vi resa. Min Gud, detta regnande, som aldrig tar slut Î 
Hvad sade Ni?“

„Ingenting — jag tänkte bara —“
„Och hvad tänkte Ni då, Sofi?“
„Att Ni i alla fall egentligen aldrig har känt någon verklig 

kärlek för kanslirådet.“
„Kärlek — min bästa, lilla Sofi, hvad förstår Ni om kärlek. 

Om Ni äfven begrep den saken tusen gånger, så bör Ni då också 
veta, att en qvinna, som förråder sig, är så godt som förlorad. 
Det var det, som var mitt fel igår. Jag kapitulerade för tidigt, i 
det jag lät honom blicka in i mitt hjerta. Hade jag bara hållit 
honom på afstånd några veckor till, så hade tallt varit annorlunda.
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Ack min Gud, hvad jag var dåraktig, och det är jag ännu, som 
inte kan låta bli att tänka på honom.“

„Nå så låt honom komma hit och göra afbön. Detta ohöfliga 
tillbakavisande måste såra honom och för alltid stöta honom bort 
från Er. Skall jag hemta honom?“

„Jo, Ni skulle just understå Er, Sofi!“ ropade den vackra 
frun, under det hon ännu en gång gick fram till fönstret för att 
se efter vädret.

Men i nästa ögonblick sade hon skrattande:
„Men om Ni tycker så Sofi? Om Ni bara kunde hitta på 

någon form, så att jag inte syntes gifva efter. Jag antager att 
Ni känner mig.“

„Bättre än Ni vet, goda fru. Fastän jag bara varit hos Er 
ett år, har dock undertiden hvarjehanda —“

Och sällskapsdamen tycktes vilja antyda, att hon äfven hade 
kommit öfver vissa märkvärdiga hemligheter i sin matmors för
gångna lif, och åtskilliga bland hennes personliga förhållanden, som 
voro helt annorlunda än de syntes för verlden. Men innan hon 
hade slutat meningen, ropade fru Kihlblad plötsligen högt till och 
pekade ut genom fönstret.

„Der ser Ni, Sofi, der far han bort under blåst och regn. 
Hvad bryr han sig ännu om mig. Och hvart ämnar han sig hän? 
Antagligen till ett nytt rendez-vous. O, min herre, vi förstå detta 
språk och vi skola veta att besvara det! Nå, Sofi, skall Ni inte 
försvara honom? Men så tala då, har jag rätt eller orätt? O det 
är himmelsskriande!“

Och den vackra frun brast först ut i ett hysteriskt skratt och
föll sedan i en krampaktig gråt.

,,Ni äro ena narrar, båda två,“ sade sällskapsdamen. „Men 
cm han nu spelar den stolte, så är Ni skulden dertill, och nu må 
m göra, som Ni vill. Jag skall inte säga ett ord mera!“

„Ni talar om stolthet“, sade fru Kihlblad, sedan hon åter hade 
lugnat sig. Nå vi skola se, hvem som är stoltast. Är han inte 
tillbaka före middagen, så resa vi. Och hjelp mig nu att packa.“
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Och med feberaktig brådska kastade hon klädesplagg och linne, 
skodon och band huller om buller i en stor flätad korgkoffert, utan 
att dock orka hålla ut till slut med denna nya sysselsättning.

Tiden led. Middagstimmen närmade sig, och vädret klarnade 
upp. Man satte sig till bords. Uppasserskan berättade, att 
kanslirådet icke hade kommit tillbaka. Strax derefter kom den 
bestälda vagnen.

Men nu hade fru Kihlblads vrede och retlighet uppnått den 
aldra högsta grad. Hon hade så gerna velat stanna qvar, men 
hon ville icke blotta sig för sin sällskapsdam, hvars stickord hon 
fruktade ännu mer än hennes tillrättavisningar.

Beslutsamt besteg hon jemte Sofi vagnen för att, som hon 
sade, göra en utflykt på några dagar till Ekerön. Alla sakerna 
lemnades qvar. Hon gaf order om, att de skulle skickas till henne, 
derest hon skref elter dem. I annat fall skulle hon hemta dem sjelL

„Och herr kanslirådet, hvad skall jag säga honom?“ frågade 
värdinnan.

„Ni be.höfver inte säga honom någonting allssvarade fru 
Kihlblad. „Han vet redan om denna resa!“

„Jag får se om han frivilligt kommer efter,“ sade hon på 
franska till Sofi. „Annars så: adieu pour la vie!“

Då herr Tony, som vigilerat sig en plats på kuskbocken, 
hörde de franska språkljuden, vände han sig om, och fru Kihlblad 
inlät sig genast i ett samtal med honom och besvarade hans galanta 
komplimenter på ett så förekommande sätt, att fröken Sofi fann 
det verkligen upprörande.

Den vackra enkan ville döfva sig till hvad pris som helst, 
och hon brydde sig föga om, huruvida sällskapsdamen ansåg henne 
för en fulländad kokett.

Den som nogare ville pröfva motiverna till denna resa, som 
bra mycket liknade en flykt, skulle finna, att den vackra frun å 
ena sidan var fast öfvertygad om, att kanslirådet i alla fall skulle 
komma efter, och att hon å andra sidan för detta fall var fast be-
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sluten att ända detta förföriska spel på en annan mindre farlig mark 
och lyckliggöra sin tillbedjare, om - ja, om han var villig att 

uppfylla innu en bel rad med vilkor.

SEXTONDE KAPITLET.

Förklaringar.
Vagnen tog på fru Kihlblads uttryckliga begäran icke vägen 

öfver Drottningholm. Då den kortaste och ginaste vägen, ofver 
Körby samt förbi Lofö kyrka och Söderby af den regniga natten 
blifvit uppblött och besvärlig att fördas, återstod ej annat 
än att köra en väg förbi Hvilan, som vid Kanton löper 
tillsammans med den från Drottningholm kommande stora vagen. 
Då vagnen kom fram till Kantons skolhus, såg Gundborg fyra 
vandrare, som långsamt ginge framåt och allt emellan åt stannade 
för att betrakta den af det fallna regnet uppfriskade rika vegetationen. 
Det vandrande sällskapet utgjordes af tvenne åldrige män, samt en 

åidre dam och en ung flicka.
Det var för Gundborg icke svårt att i den senare känna igen 

sin rival, denna obekanta, som sedan, föregående dag stod i vägen 
för hennes lycka. En mängd förvirrade tankar trängde sig på henne. 
Den första gälde dock, hvar Heribert var, eftersom han icke var i 
denna familjs sällskap. Hade det varit något om än blott börjande 
inklinationsförhållande mellan honom och denna flicka, så hade 
säkert den på platsen föga lokaliserade familjen icke gifvit sig ut 
på en sådan promenad utan att medhafva honom som Ciceron.

„Sofi,“ sade hon, och vände sig till sin sällskapsdam samt 
låtsade sig’ helt plötsligt fullkomligt ignorera monsieur Tony, som 
satt uppkrupen nästan baklänges på kuskbocken. „Vi stanna i dag 

på Drottningholm, gif kusken order derom.
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Derefter fortsatte hon i lägre ton, sedan herr Tony ansett 
lämpligt att ändtligen vända damerna ryggen:

Jag har ett allvarligt ord att tala med denna flicka, åtminstone 
skall jag laga, att jag blir bekant med henne. Det är ju möjligt, 
att jag blifvit förd bakom ljuset, men lika möjligt att meningen 
är, att han skall bli lurad. Nu för tiden måste man öfverallt 
vara beredd på bedrägerier och mystifikationer, men man får dock icke 
hålla mig för att vara något barn eller helt och hållet blind. 
Hvad är Er mening, Sofi.“

„Liksom om något kom an på min mening,“ svarade sällskaps
damen försmädligt. „Jag fruktar, att Ni i dag gör ännu ett dumt 
drag, det är alltsammans. Emellertid, hvad kan det skada? Stanna 
vi i dag på Drottningholm, så äro vi i morgon tillbaka vid 
Stångholmen.“

Tror Ni det, Ni kloka Sofi. Det skulle väl gå kuriöst till. 
Vi få väl se. Vi köra emellertid till Drottningholm.“

Ett par timmar senare var det vandrande sällskapet från 
Drottningholms gästgifvaregård hemkommet. I korridoren nära al
tanen satt Lisen trött af promenaden och försjunken i sina tankar 
och drömmar. Hon undrade öfver, att hon icke erhållit någon 
underrättelse rörande det uppdrag hon skriftligen gifvit Heribert, 
hennes nye allierade. Drängen hade icke kommit tillbaka, och hon 
hade icke den ringaste ledning till att veta, hvad som hade blifvit 
af den olycklige, förtviflade Rydberg. Hade väl kanslirådet uppfyllt 
hennes bön, och huru hade i så fall sammanträffandet aflupit?

Hon reste sig och gick ut på altanen. Det hade börjat att 
skymma på, och hon kringfläktades redan af en sval aftonvind.

Plötsligt hörde hon ett lätt buller bakom sig, och då hon 
vände sig om, stod en främmande gestalt bakom henne.

Lisen ryggade förskräckt tillbaka för dessa genomträngande
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ögon, som voro fåstade på henne och hela denna uppenbarelse af 
en främmande, ståtlig och imponerande, synbarligen förnäm dam.

Hon gjorde en skygg hälsning och ville gå förbi den främ
mande för att aflägsna sig.

„Var god, stanna, min fröken, jag ber,“ sade den främmande 
damen med en befallande ton. „Jag har just önskat att träfla Er 
ensam.“

Lisen förlorade vid detta tilltal med ens all sin fattning, 
huru stor hennes säkerhet oeh beslutsamhet än eljest var. Hon 
visste sjelf icke hvarföre. I sin förlägenhet svarade hon:

„Ni söker förmodligen min far. Jag skall genast underrätta 
honom. Hvem har jag den äran att anmäla?“

„Nej, visst inte. Det är Er sjelf jag vill träffa, mitt barn. 
Namn göra här ingenting till saken. Redan i går afton hade jag 
nöjet att se Er. Hvem skulle också icke svärma för romantiska 
färder i månskenet. I dag återsåg jag Er på en promenad vid 
Kanton. Ni tycktes varmt intressera Er för botaniken. Jag erfor 
då en varm önskan att träda Er närmare. Naturen döljer för oss 
oinvigda så många härliga hemligheter, som upplåtas föi det for
skande ögat —“

„Jag tackar Er för Ert intresse. Min far har, tror jag, rätt 
stora kunskaper i naturhistorien och kan bättre föra ett samtal i de 
ämnena än jag.“

„Och åter ville Lisen aflägsna sig.
„Ack jag ber Er, stanna Jag har ej kommit för att taga 

lektioner utan endast för att tala med Er. Och säkert förstår äfven 
Ni, som så älskar blommorna, deras poetiska kärleksdoftande språk. 
Det är den fria kärleken i naturen, fördomsfri och oberoende af alla 

konventionella band —“
„Jag förstår inte, hvad Ni menar. Kanske Ni är bättre 

hemmastadd i sådana der mystiska ämnen, professor „Cajanus,“ 
svarade Lisen, som vid detta den främmandes tal öfvergöts af en 
stark rodnad, men på samma gång återvann sin fattning och sin

värdighet.
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De sista orden yttrade hon till sin fars gamle vän , som, ut- 
lockad af de högljudda rösterna, visade sig i dörren till sitt rum 
och bugade sig för den främmande damen.

Men fru Kihlblad lät den vördige gubben alls inte komma till 
ordet utan fortfor genast:

„Nå, det gör ju detsamma. Vi kunna lemna det ämnet. 
Det lagnar mig mycket att åfven göra Er bekantskap, min herre. 
Ni är förmodligen en anförvandt till vår älskvärda fröken här. — Ni 
är således naturforskare! Det är för underbart, att man nu för 
tiden tum för tum gjort hela naturen menniskoanden underdånig, 
med undantag af menniskans egen natur. Den skulle jag vilja 
kalla en stor naturforskare, som kunde analysera och befalla öfver 
menniskosjålens lidelser. Men den uppgiften är Er för svår, inte 
sant? Ingen andes magt, huru väldig den än må vara, räcker 
tillbaka öfver det förflutna. Derföre är det bara prat, allt det der 
som man hör talas om hämnd och vedergällning och straff och 
belöning och dylikt, eller hur tror Ni?«

Gundborg hade talat liksom under feberaktig öfverretning och 
under det hon blandade hop det ena ämnet med det andra, råkade 
hon synbart in i konfusion. Blott den skärande tonen hos hennes 
stämma förrådde, att hennes ord äfven skulle hafva en dold per
sonlig hänsyftning.

Lisen vände sig frågande till professor Cajanus, liksom 
ville hon bedja om förklaring öfver, hvad den främmande damen 
menade.

Den gamle lärde närmade sig och tycktes hafva den största 
lust att ingå på sitt älsklingsämne, kulturhistorien.

Han började genast en vidlyftig redogörelse för, hvad egypterna 
och assyrerna hade haft för åsigter om saken, och skulle just öfvergå 
till inderna och arerna, då den främmande damen afbröt honom.

Hvarföre sväfva så vidt, herr professor. Jag menade något 
helt annat. Man har exempel på, att många gå och se ut som 
helgon inför verlden, som icke äro det, och omvändt Det är 
visserligen godt och väl, att man icke är allvetande, men sanningen
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kommer dock i dagsljuset. Äfven den frommaste mask kan icke helt 
i*ch hållet betäcka samvetet, och under skåderspelerskans smink 
finnes det ett rodnande och bleknande af verklig natur, som för
råder henne inför skarpsynta åskådares ögon. Detta glömmer dock 
den agerande ofta till sin olycka. Ni till exempel, min fröken, Ni

vågar att träda mig i vägen, Ni!«
Med dessa sista ord frambröt på en gång den med möda 

återhållna vreden, så att Lisen rädd och öfverraskad vek tillbaka, 
under det den förvånade Cajanus icke viste, hvad han skulle svara

till detta oväntade, lidelsefulla utbrott.
Och åter hade på andra sidan korridoren två dörrar öppnats, 

och på tröskeln visade sig i den ena domänintendenten och i den 

andra hans syster Anna.
„Ah, se der, nu är ju hela det lilla intressanta sällskapet 

samladt,“ sade fru Kihlblad. „Nä mitt herskap, man skall ju ha all 
respekt för naturens älskare och älskarinnor, helst dä naturstudiet 
kan bringas att tjena rent praktiska ändamål, såsom till exempel 
att arrangera angenäma förbindelser, och skaffa sina flickor så 
kallade goda partier. Var snäll och låt icke echauffera Er för det, 
kära barn, Ni behöfver ju inte vara rädd för mig. Äfven for honom 
torde saken vara mycket välkommen och lika så för Er. Männen 
har ju emellertid äfven sitt förflutna, och Ni skall säkert 
tacka mig för, att jag vid tillfälle till Er öfverlemnar vissa 
bref, som talar för hans glödande passion för en annan. Måtte det 
lyckas Er att nu för Er räkning kunna uppelda honom till samma

lidelse.4 4
',Bädda mig, kära pappa, eller jag blir vansinnig W utropade 

den unga flickan, och störtade fram till sin far, hvars breda vörd.ga 
ansigte visade ett mera förvånadt än vredgadt uttryck.

Hans robusta syster förekom honom emellertid med att svara:
Nej, hvad som går för långt, det går för långt. Man har 

hvarken kommit blind eller döf till verlden. Man har också sin 
reputation, min nådiga, och jag skall be att få att veta, hvad som 

ger Er rätt, att uppträda så här?
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Ser du, min kära bror, det när är följden af dina promenadidéer. 
Du skall få se, att man en vackar dag, kommer att stå i tid
ningarna“

„Lugna dig för all del, kära syster,“ sade domänintendenten. 
„Min nådiga, jag vet väl inte, med hvem jag har den äran att tala, 
men tillåt mig att uttrycka min stora förvåning. Vi få af Er höra 
en hel rad af anklagelser och tillvitelser, som vi hafva svårt att 
förstå.

Det heter väl i skriften, att om någon slår dig på det ena 
kindbenet så vänd honom och det andra till, men jag skulle tro, 
att det är säkrare om de som hafva Gud kär undviker gemenskap 
med verlden så mycket som möjligt “

„Utan tvifvel, min herre. De som hafva Gud kär skall all
ting tjena till det bästa, äfven hvarjehanda intriger och hokus 
pokus och nattliga romantiska båtfårder med främmande herrar. 
Ni förstår mig nog Ni, mitt kära barn!“

„Nej, nu kan det vara nog min nådiga,“ sade professor Ca- 
janus. Hvad är det för ett märkvärdigt uppträdande! Hvem är 
Ni, som vågar att vildt främmande tränga Er in i en distinguerad 
familj, slunga en hop infamier i ansigtet på en ung, oskyldig flicka 
och anfalla oss alla med Edra sarkasmer. Kom Ni, min nådiga. 
Jag tror, att vi skola komma att förstå hvarandra, medan jag led
sagar Er ned för trappan, så att Ni får hem ta lite frisk luft och 
lugna Er.“

Men helt oväntadt trädde nu Lisen emellan. „Tillåt mig att 
få säga ett ord, kära pappa. Här synes mera en missuppfattning 
ega rum, och vi äro på båda sidor orättvisa mot hvarandra utan 
någon verklig orsak.“

Sedan vände hon sig till Gundborg och fortfor:
„Får jag bedja Er om ett kort enskildt samtal?“
„Huru skall jag förstå det, mitt barn“, sade fadern.
„Ställ bara inte till med några nya hemligheter,“ utropade 

tant Anna.
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„Om det handlar om hemligheter,“ svarade Lisen, så äro de 
icke mina egna. Jag ber Er, var god stig in här.“

Och hon öppnade dörren till det lilla anspråkslösa rum, sona
hon bebodde på gästgifvaregården.

*

*

Fru Kihlblad dröjde ett ögonblick vid denna oväntade in
bjudning, men strax derefter följde hon den unga flickan, som slöt
dörren och bjöd den främmande en stol.

Men fru Kihlblad blef stående med ryggen vänd mot fönstret. 
„Jag är högst nyfiken, min fröken, på hvad Ni kan ha att

säga mig.“
Lisen bekämpade och öfvervann sista återstoden af sin rädsla,

när hon nu såg sig ensam med den fruktade.
,,Ni tydde upprepade gånger på en roddtur med en främmande

herre, och det på ett sätt som för mig var högst sårande.“
„Hvarföre så? Jag har icke tydt på något annat än hvad jag

har sett med mina egna ögon.“
,,Ah, jag gissar, det var alltså i går afton, som Ni såg mig

tillsammans med kanslirådet Lidmark. Det är då bäst, att jag nu 
talar helt öppet med Er. Jag hoppas det skall lyckas mig att 
undanrödja alla missförstånd. Ni känner otvifvelaktigt kanslirådet?“ 

„Jag känner icke blott honom utan äfven ändamålet med Ert
sammanträffande här och Er herr fars planer.“

„Så mycket bättre, då kan jag fatta mig kort Ni får tänka, 
huru Ni vill, om min fars önskan. Jag kände den der herrn inte 
alls ända tills i går, men vi kommo då i tillfälle att förklara oss 
för hvarandra. Vi komma båda att göra motstånd mot den plan, 
som år uppgjord med oss. Mitt hjerta är redan bundet vid en 
olycklig. Jag betraktar mig så godt som förlofvad. Ack tillåt mig 
här beröra dessa sorgliga förhållanden. Herr kanslirådet Lidmark 
lofvade mig sin hjelp i denna sak, det vill säga vi lofvade hvar
andra ömsesidigt att befordra hvarandras angelägenheter.“
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Gundborg hade uppmärksamt hört på, men hennes allvarsamma 
min uppklarnade ännu icke.

„Hvad menar Ni härmed?“ sade hon. Hvad har I ömse
sidigt lofvat hvarandra?“

„Jag erinrar mig, att kanslirådet gjorde mig en liknande be
kännelse. Äfven han sade sig vara så godt som fästad och för- 
lofvad med en viss dam. Jag behöfver väl inte att fråga mera. 
Mitt hjerta säger mig, att Ni är denna dam..“

„Och det talade han om för Er! Mitt barn, törs man tro 
Er?“ utropade fru Gundborg med strålande ögon. Är Ni nu full
komligt uppriktig mot mig? Men hvad har det blifvit af kansli
rådet? Ni vet utan tvifvel, hvar han befinner sig?“

„Huru skulle jag det veta? Jag bad honom i dag på 
morgonen, att han skulle taga sig an den olycklige mannen, som 
likaledes uppehåller sig här i trakten. Jag hade ju så fast förlitat 
mig på honom och hans hjelp, och det gälde en menniskas lif eller 
död. Jag hoppas och antager, att han har sökt upp honom, men 
sedan jag afsändt budet har jag icke hört af någon ting. Jag beder 
och besvär Er, min fru, inveckla icke denna sak ännu mera! Gör 
mig inte olyckligare, än jag redan är!“

* %

❖

Och så talade hon länge, och hennes ord klingade för Gund
borg som den skönaste musik. Den unga flickans oemotståndliga 
behag och hennes hjelplösa, öppenhjertighet intog den vackra frun 
mer och mer. Hon kände, att det språk som Lisen talade var 
sanningens, att hon var ur stånd att bedraga, och som dimmor 
skingrades alla farhågor och förhastade misstankar, som hittils hade 
plågat den älskogskranka enkan. Och då samtalet var slut, kunde 
den stolta verldsdamen icke afhålla sig från att falla den unga 
flickan om halsen och kyssa henne.

,,Min bästa, käraste fröken, jag vet inte, hvad jag kunde vara 
färdig att göra af glädje öfver, att allt har blifvit så lyckligt
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förklarad! Kom till mitt hjerta och låt oss vara väninnor. Blif 
min syster, min aldra närmaste och förtrognaste vän. Och om 
jag kan hjelpa Er med råd eller dåd, så förfoga helt och hållet 
öfver mig. Jag vill inte blifva lycklig utan att Ni också är det!“

Så hade efter ett kort samtal dock menniskonaturens ur
sprungliga godhet afgått med seger, och då de båda damerna arm 
i arm nu åter trädde ut ur rummet, så strålade en olympisk klarhet 
från den vackra fruns panna, och en stilla tillförsigt log i den unga 
flickans älskliga ansigte.

Fru Kihlblad fann för lämpligt att urskulda sig hos domän
intendenten. Hon talade med graciösa vändningar om obehagliga 
missförstånd samt om sin oförstälda högaktning och vördnad och 
utbad sig tillåtelse att få ansluta sig till det lilla familjesamqvämet 
under de dagar, vistelsen på Drottningholm kunde komma att räcka.

De båda gamla herrarne skakade sina hufvuden och följde 
jemte tant Anna med ned på verandan, der äfven den senare blef 
presenterad.

Der fanns redan förut ett sällskap herrar, bland hvilka märktes 
våra gamla bekanta från Stångholman, docenten, bildhuggaren och 

. profryttaren.
Herrarne voro i en liflig rörelse och tycktes hafva en hemlig 

rådplägning.
* *

„Att konungafamiljen just nu skall vara rest till Norge,“ så 
att man inte kan vänta sig några lustharheter eller större fester 
här,“ sade en.

„Det kan man väl begripva, att våra kungliga anse sig för 
goda att taga emot en republikansk president. Liksom bonaparternas 
första ursprung skulle vara en smul förnämare än James Buchanans.

„Men huru kan det vara möjligt att presidenten kan komma 
ut på resor nu, när ett krig står för dörren hemma i hans land? 
sade docenten, som tycktes vara den mest skeptiske i hela sällskapet.

Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. 8. Helvetets trappor. 8.
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„Ah, huru kan herrn veta, om det skall bli krig, innan något 
sådant blifvit börjat,“ afbröt profryttaren. Det påminner mig bra 
mycket om en replik, som jag en gång i Upsala hörde på ett 
lifvadt studentspektakel, der Gustaf II Adolf framträdde på scenen 
och började ett tal med de orden: mina herrar, då jag nu står i 
begrepp att börja det trettioåriga kriget —“

„Det fordras just inte någon politisk siareblilk för att kunna 
förutsäga den saken,“ svarade docenten. „Redan så godt som från 
början af den nordamerikanska unionens tillvaro, hafva förefunnits 
mer och mindre skarpa meningskiljaktligheter om sättet att styra 
de förenade staterna. Åtskilliga ha ansett, att unionen är en för
ening, som kan upplösas, när någon af de särskilda staterna önskar 
att träda ur densamma. Men andra ha fasthållit vid, att något 
sådant icke kan ske, utan att alla staterna enhälligt önska och be
sluta detsamma. Dessutom finnas i Amerika två i grund och botten 
olika uppfattningar af de nationalekonomiska frågorna. Staterna i 
södern ha samma åsigt som vår Gripenstedt, de önska frihandel, 
men i norden, i synnerhet i de fabriks- och industri-idkande staterna, 
vill befolkningen hafva skyddstullar. Men framför allt har i de 
norra staterna utveckladt sig en stark motvilja för slafveriet, under 
det i södern slafvarne äro så godt som nödvändiga för det hårda 
arbetet i tobaks- och ris- och bomulls-plantagerna. Denna tviste
fråga är så gammal, att den hotade med ett utbrott redan för nära 
40 år sedan eller år 1821, då staten Missouri i Missisippidalen 
skulle upptagas i unionen. Det var då som beslutet fattades, att 
intet slafveri får existera vester om Missisippi eller norr om 36te 
breddgraden. Nu är emellertid missnöjet med slafveriet så starkt 
och allmänt, att man måste vänta, att de stater som ej vilja af- 
skaffa slafveriet, skola utdrifvas ur unionen. Men som de aldrig 
komma att göra detta godvilligt, får Amerika nog säkerligen snart 
bevittna ett inbördes krig.“
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SJUTTONDE KAPITLET.

„Eir liten revolution.“
Docenten hann på långt när icke afsluta denna lilla historiska 

exposé , som af hans öfriga sällskap åhördes med spänd uppmärk
samhet, då monsieur Tony, som känt igen fru Kihlblad, med hatten 
i hand under sirliga bugningar närmade sig den lilla familjegiuppen.

„En stor nyhet mitt herrskap, en mycket stor nyhet. I morgon 
kommer presidenten.“

„Hvilken president?“ frågade fru Kihlblad.
„Presidenten Buchanan. Man får se, om Drottningholmsboarne 

komma att ställa till någon fest. Kommendanten på slottet borde 
i så fall taga första steget, när de kungliga inte äro hemma.“

„Hvad är presidenten Buchanan för en?“ frågade skyggt fröken 
Sofi, den lilla sällskapsdamen.

„Huru kan Ni fråga så, Sofi,“ utropade fru Kihlblad tillrätta
visande. Det finnes ju endast en med detta namn, presidenten
öfver den stora amerikanska unionen!“

„Alldeles riktigt, min nådiga,“ bekräftade monsieur Tony. 
Hans uppehåll i Sverige lär bli ytterst kort. Emellertid har han 
fått det charmanta, äkta amerikanska infallet att äta frukost på 
Kina slott och dessförrinnan bese utsigten från Belvederen.“

„Nå mina herrar,“ sade den vackra enkan, „det blir ju mycket 
intressant. Jag har den lyckan att känna nästan alla regerande 
furstar, endast Amerikas store, folkvalde beherskare har jag hittills 
inte kommit i beröring med. Bäste monsieur Tony, för den under
rättelsen får Ni utbedja Er en nåd af mig. Jag beviljar Er platsen 
vid min venstra sida. Men nu får Ni taga Edra vänner med Er 
och gifva Er ut i skogen efter grönt och löf. Vi få väl göra en 
äreport eller åtminstone några guirlander till presidentens ära.“

Och den sköna frun kom i en stämning så högtidlig, som om 
den största segerbulletin och lyckotidning hade ingått.

Lisen tycktes deremot icke skänka dessa meddelanden dem
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minsta uppmärksamhet. Hon satt på en stol vid verandans barrier 
och stirrade dystert ut i rymden.

„Nå mitt kära barn, hvarföre så tyst och sorgsen ?“ utropade 
fru Kihlblad.“ Jag tror, att Ni fortfarande är rädd för mig, men 
gif alla sådana dåraktiga tankar på båten. Sedan skall jag berätta 
för Er hela min historia. 1 dag är jag så glad, som om jag hade
lyckats göra alla olyckliga till de sällaste menniskor. — Men se
der kommer någon, som väl har nyheter både för mig och Er!“

De båda damerna begåfvo sig ögonblickligen ut på vägen, och 
ett par minuter senare stodo de framför Heribert Lidmark.

Han tycktes öfverraskad, förvånad och förlägen att nu så 
oväntadt finna just båda dessa qvinnor tillsammans.

„Jaså, nu är Ni ändtligen här, Ni trolöse, stygge, flygande 
holländare,“ utropade Gundborg. ,,Nu kommer Ni vackert och ber 
mig om förlåtelse, för att Ni utan min vetskap tog Er permission, 
och sedan får Ni göra Er afbön hos det kära barnet här, som Ni 
så länge lemnat i oro och ängslan. Icke sant, Ni blir förvånad
öfver, att vi ha kunnit bli så goda vänner under tiden. Ja, hade
inte detta kära, älskliga barn varit, så hade stafven för långe sedan 
varit bruten öfver Er, stygging der. Och nu får Ni ge oss hvar 
sin arm, så är allt oss emellan förlåtet och godt igen —

Men Heribert bief allvarsam och .afmätt. Han hvarken be
svarade Gundborgs skämtsamma ton eller hade ett ord för Lisen.

„Nå,“ sade denna ändtligen med ny ängslan, „har Ni ingen 
ting att meddela mig, herr kansliråd? Ni ser, att jag förgås af 
otålighet.“

Heribert ryckte på axlarne. „Min bästa fröken. Jag skulle 
önska, at Ni hade förskonat mig från Ert uppdrag. Huru mycket 
skulle jag inte ha att säga, och huru föga tröstande skulle allt
sammans inte vara för Er! Ja, jag har talat med denne oberäkne
lige menniska, men min goda vilja var icke tillräckligt för att fästa 
denne vilding vid mig. Han så att säga rymde ur händerna 
på mig —“

„Hvart tog han då vägen?“
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„Han for bort med min båt, hvart är mig obekant.“
„0, då är ban likväl förlorad. Tänk på hans bref,“ klagade 

Lisen. „Jag olyckliga. Det var på det viset Ni uppfylde min bön!“ 
„Men det var inte möjligt att komma någon väg med honom, 

kära fröken,“ svarade Heribert, halft ovilligt, bådana exentriska 
naturer äro i stånd till det bästa, men äfven till det sämsta. 
Finge jag tillåta mig att gifva Er ett råd, så gjorde Ni bäst i att 
glömma den farlige karlen. Han är Er ovärdig, och hans giäns- 
lösa öfverspändhet anser jag vara en väl spelad komedi,“

„Det är mycket goda råd, som Ni har att bjuda på,“ sade 
Lisen sårad, men det är derföre, att Ni misskänner honom. Vi 
måste söka upp honom. Jag har ingen ro förr. Tänk om någon 

olycka har händt honom.“
„Söka upp honom, och nu på qvällen, hvad tänker Ni på, 

kära barn!“ sade fru Kihlblad. „Han kommer nog sjelf att låta 
höra af sig. Och hvad sökandet och förmedlandet beträffar, så kan 
Ni öfverlemna allt det der åt mig — om inte i dag så i morgon. 
Männen äro alltid oskickliga i sådant der och förderfva sakerna 
värre än de äro förut. Förlora bara inte modet. Härefter kommer 
jag att konspirera med Er. Men kom nu, jag ser att man begifver 
sig till bords. Kom Ni, så att inte Er herr pappa blir otålig. Jag
är för egen del riktigt duktigt hungrig.“

Man hade kommit till verandan, der tant Anna ännu väntade
på sin brorsdotter för att genast föra henne in till de sina.

„Nå, käre vän, sade Gundborg, då hon nu ett ögonblick var ensam 
med Heribert, Huru skall man förstå Er allvarliga, olycksbådande 
min? Hade Ni verkligen en jobspost att förtiga för flickan? Om 
så icke var fallet, så är Ni verkligen bra otacksam, åtminstone 
emot mig.“ Derefter lutade hon sig behagfullt till hans öra och 
tilläde med kokett blyghet: ,,om Ni i dag vill eklatera vår för-

lofning, så har jag ingen ting der emot.“
„Gundborg!“ utropade vännen öfverraskad. ,,Ni samlar 

glödande kol på mitt hufvud, och dock vet Ni icke, på hvilken 
sträckbänk Ni lägger mig. Jag besvär Er, lemna det ämnet —

f
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icke för min skull — nej vid Gud — men det ser ut, som om 
vår lycka nu vore aflägsnare än någonsin.“

„Hvad i all verlden vill detta säga? Ni döljer något för mig!“ 
„Nå,“ så må Ni då få veta allt. Jag är så godt som af- 

skedad. Ni hade rätt: man gjorde sig brådt om för att blifva mig 
qvitt. Nå, olyckan i och för sig vore inte så stor. Jag finner 
alltid lätt och snart en annan verksamhetskrets, men till dess —“ 

„Ja, till dess så får Ni bespara mig att vara komprometterad 
med Er. Jag tackar Fr. Der ser Ni nu frukten. Hvartill gagnar 
nu Ert så kallade ädelmod. Det förändrar naturligtvis allt. Hvar- 
före följde Ni inte mitt råd att i tid söka göra allt godt igen?“ 

Den vackra frun uttalade dessa ord hastigt och med sträf, ja 
sträng ton. Hon hade blifvit blek om läpparne, och all hennes 
hjertas värma tycktes hafva gifvit vika för en isig kyla.

På en gång blixtrade hennes ögon upp, och med ett halft 
leende sade hon: „Nå, hvem vet, hvad det kan vara godt för. 
Kanske vet jag ännu ett heroiskt medel, ett stort medel, min vän, 
så att säga en liten revolution, men hufvudsaken dervid ligger 
äfven i Er hand, och Ni måste gifva mig ett bättre prof på Er 
beslutsamhet än hittills, eljest — låtom oss emellertid lemna detta 
för i dag. Först i morgon är den stora afgörandets dag. Kom nu 
med och var artig och snäll mot mig. Ni har försummat vigtiga 
saker. — Seså, för mig nu till bordet, och framför allt utbeder 
jag mig en vänligare min. Emellertid kan Ni äfven få lof att 
ännu göra vår lilla fröken Er kur liksom i går i månskenet. Jag 
ger Er dertill min tillåtelse, ty jag är ju med i komplotten. Men 
tänk under tiden också på, hvad jag har sagt, endast en liten re
volution kan hjelpa Er.
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ADERTONDE KAPITLET.

Midsommarseldar.
Sedan skymmingen inbrutit samlade sig ett rätt talrikt säll

skap vid det lilla sommarvärdshuset i parken, som för aftonen var 
illuminerad med kulörta lyktor. En del herrar hade repartiserat om 
att bjuda sig sjelfva och åtskilliga bekanta damer på kaffe med 

punsch och likörer.
„Hvad är det der?“ ropade plötsligt monsieur Tony, då ett 

par starka skott brakade från Högholmen och Kungshatt, och då 
han vände sig om sågos en mängd väldiga bloss likt forntida

vårdkasar på höjderna och bergspetsarne.
„Det är midsommarseldarne,“ sade professor Cajanus. „Mon

sieur Tony vet kanske inte, att vi svenskar i dag, på midsommars
aftonen, och i några trakter af landet på Valborgsmessoaftonen 
fira en fest, som är en direkt qvarlefva från vår gamla hedna 
asagudstjenst, hvilken troget slöt sig till alla naturens vexlingar. 
Jorden firar i dag hos oss sin längsta dag, och solen vänder sken
bart om. Efter mytologisk föreställning dör i dag Balder, solguden, 
genom eldguden Lokes list. I åtskilliga trakter rullar man brin
nande tjärtunnor utför bergen —• det är den döende solens symbol. 
På andra orter dansar man kring dessa stora eldar, som vi nu 
kunna se rundt omkring oss på höjderna, och springer äfven genom 
lågorna — man tror att detta skall gifva lycka och välsignelse för 
hela året. Det är roligt att se, att sådana gamla folkseder icke 
dö ut, äfven så här nära hufvudstaden och den nivellerande civili
sationen. Jag hade verkligen lust att företaga en liten vandring 
till de närmaste eldarne för att se, huru seden här gestaltar sig.“ 

„Ack, tillåt då mig att få följa med,“ utropade fru Kihlblad. 
„Välsignelse och lycka kan man alltid behöfva, och många af 
herrarne tänker jag också skulle vara benägna för en liten

promenadtur.“
Den vackra frans förslag vann genast stormande bifall. Fru
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Gundborg förde i allmänhet ordet. Hon förstod sig på att göra sig 
till själen i de sällskap, der hon kom in, och herines skönhet, 
qvickhet och behag bedårade alltid i synnerhet herrarne. Den unge 
docenten, bildhuggaren och framför allt profryttaren hade blifvit 
hennes undergifne vasaller, och hade redan skaffat en hel hop löf 
och grönt, hvaraf damerna nu gjorde guirlander.

Sjelfve den gamle professor Cajanus icke mindre än domän
intendenten voro redan hänryckte öfver den behagfulla fruns älsk
värdhet och liflighet, under det Heribert Lidmark förhöll sig all
varsam och tillbakadragen. Han tyckte afgjordt icke om den 
vackra fruns närgångna och medvetet affekterade sätt. Oaktadt all 
hennes bländande själfullhet och hennes behag, med hvilket hon 
förtjuste till höger och venster, syntes honom hennes väsen för 
första gången ytligt och konstladt, till och med i jemförelse med 
Lisens anspråkslösa och blyga ja nästan skygga hållning. Den 
stackars flickans inre oro och ängslan stegrades synbart med hvarje 
timma. Man tillskref denna nervösa känslighet vädret, men fru 
Kihlblad och Heribert kände mycket väl den djupare orsaken.

Lisen hade just rest sig och gick ned mot sjön. Gundborg 
följde henne.

,,Men mitt kära, snälla barn, kan Ni verkligen icke mera be- 
herska Er sinnesstämning. Hvartill skall denna lyriska förtviflan 
tjena, denna omoderna ängslan och bäfvan? Ni måste hafva nya 
intryck. Kom med oss. Professorn och vi andra göra strax en 
promenad till eldarne. Troligtvis finna vi der Er moderne röfvare, 
eller åtminstone få vi höra talas om honom. I förtroende sagdt, 
jag har här och der frågat mig för hos folket här. Man känner 
honom här i hela trakten som den förryckte tidningsskrifvaren, och 
hvad kanslirådet berättade mig, lät ju helt romantiskt. Jag är 
oändligt nyfiken att lära känna denne farlige, romantiske hjelte. 
Vet Ni, det är nu en gång min svaga sida att svärma för allt 
romantiskt och ovanligt. Men kom nu. Er gamle far torde inte 
ha någonting deremot. Vi gifva oss af i ett helt litet och slutet 
sällskap.“
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Och viljelöst som ett barn lät Lisen föra sig med. Ja, hon 
tryckte tacksam den nya väninnans hand, emedan hennes infall 
kom hennes egna varmaste önskningar till mötes.

Innan sällskapet bröt upp, gick fru Kihlblad ännu en gång 
fram till Heribert och sade sakta till honom :

,,Ni stannar väl här, käre vän, och håller sällskap med fröken 
Lisens gamle herr pappa. Han tyckes ännu fortfarande läkna på 
Er, och vet icke, huru det i sjelfva verket står till. Gör saken 
klar för honom och tala rent ut med honom. Jag har sagt honom, 
att Ni vill spela ett parti schack med honom.“

Strax derpå bröt sällskapet upp, åtskilliga till fots och andia 
i båtar. Utom de båda damerna och professor Cajanus följde älven 
de tre vasallerna och några andra herrar, som tycktes hågade att 
sluta sig till kretsen af den unga enkans tillbedjare. Detta sällskap 
gick till fots öfver Drottningholmsbron och Nockebybro för att se 
på eldarne på det nordliga fastlandet.

NITTONDE KAPITLET»

Schack!
Heribert Lidmark satt qvar med domänintendenten på verandan 

och spelade schack med den gamle herrn, som aldrig lät något 
tillfälle gå förloradt att deltaga i ett parti af detta ädla spel.

Tant Anna och fröken Sofi hade hemtat sina handarbeten och 
underhöllo hvarandra på en beskyggad bänk utanför verandan.

Förträffligt, min ärade vän,“ började nu den gamle herrn, 
sedan han tagit sig en pris. Hans vänlighet och hjertlighet tycktes 
fördubblas och lemnade plats för en beställsam, intresserad liflighet, 
som var ny hos honom, och som stod i bjert kontrast med den
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dysterhet, och det grubbel, hvari han tid efter annan tycktes 
försjunken

„Förträffligt, att vi nu ändtligen en gång äro ensamma. Jag 
hade verkligen hjertligt längtat efter detta ögonblick, men man 
tycktes nästan aldrig vilja låta det komma. Jag kunde aldrig tro, 
att så många menniskor skulle vara samlade här.“

Derefter fortfor han, sedan han flyttat fram den hvite löparen:
„Herren förer sina vägar dock verkligen underbart, och när jag nu 

ser Er här framför mig, komma gamla heliga minnen fram för min 
själ. Jag kan icke låta bli att tänka på den oförgätliga qvinna, 
som var Er mor. Hvilken rik, högstämd själ, hvilket djupt troende 
sinne, hvilken ädel andlig och kroppslig skönhet! Ni är verkligen 
hennes afbild — min dyraste väninnas son, räck mig Er hand! 
Huru härligt skulle det icke vara, om hon nu kunde befinna sig 
hos oss, men det är en tröstefull tanke, att hennes kära ögon från 
de tjusande, saliga höjderna blicka ned på oss; och att hennes 
ande helt visst dväljes hos oss —“

Heribert, som var en son af den moderna tiden, tyckte föga 
om denna den gamle herrns sliskiga, salfvelsefulla ton, emellertid 
gjorde det pietetfulla minnet af hans aflidna mor honom dock godt, 
och han besvarade hjertligt sin motspelares varma handtryckning, 
då denne nu flyttade sin drottning och ännu en gång tog till 
ordet.

y / /

„Redan i dag på morgonen och ännu mera på middagen 
väntade jag Er, min dyraste vän. Nå, Ni har väl haft förhinder. 
Ni känner till den aflidnas sista önskan. Om vi äfven tro, att 
deri till en del uppenbarar sig försynens vilja, så måste vi dock 
icke frånsäga oss att pröfva den med vårt förstånd och underställa 
den vår fria viljas beslut. Schack, akta kungen!“

Heribert parerade angreppet med en bonde och svarade: 
„visst icke, och Ni ser ju, att jag icke har undvikit det önskade 
sammanträffandet.“

„Det är bra, min bäste vän,“ sade den gamle herrn och drog 
tillbaka sin drottning. „Ni har nu sett mitt kära barn, men jag
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får öppet tillstå, att jag icke vet, huru jag skall tyda Er finkänsliga 
tillbakadragenhet. Ni bör lätt kunna förstå en gammal fars önskan 
att komma till ett klart och afgjordt resultat.“ Och med dessa

ord schaekade han ånyo med hästen.
Heribert måste flytta kungen åt sidan och förlorade sitt ena 

torn på affären. Helst hade han genast gifvit ett bestämdt af- 
böjande svar, men å ena sidan fruktade han att derigenom såra 
den gamle herrn, och å andra sidan ansåg han det ligga i Lisens 
intresse att ännu icke afbryta det vänskapliga förhållandet. Ett 
undvikande svar tycktes derföre vara det bästa för att icke stota

den gamle för hufvudet.
„Ni får sjelf medgifva, herr domänintendent,“ sade han, „att 

man icke kan få gå brådstörtadt tillväga i en så delikat ange
lägenhet.“ Hermed tog han den djerfve hästen med sm drottning.

„Ni tyckes mena, att man först bör närmare lära känna 
hvarandra. Väl sant, och jag gillar fullkomligt denna forsigtighet, 
men i sådana saker är själens öga en osviklig psykolog, och det 
första intrycket är det afgörande. En sådan man som Ni bedrager 
sig icke. Hvad tycker Ni om min dotter?“ och den öfvade schack

spelaren ansåg lämpligt att nu rochera.
„Ack, hon är en ung, älskvärd och fint bildad dam.“
’„Ja, icke sant. - Det är frukten af min uppfostran “
„En utomordentligt behaglig företeelse, som icke kan undgå

att oemotståndligt fängsla —“
,,ih nej, det är för mycket blommor. Min dotter är ett snäll

och'sedesamt barn. Jag skulle kunna säga, att hon till och med
är för mycket tillbakadragen och rädd att bli bemärkt, men hon
har ett sant troende sinne, och det är hufvudsaken.“

„Helt visst är det så,“ utropade Heribert, „och afundsvärd

är den man, som en gång får kalla henne sin.
„Jag tackar Er min vän!“ utropade nu den gamle herrn och

slutade upp med spelet. „Jag tackar Er för detta ord. Ni kan 
inte tro , huru godt Er värma gör mig. Nå, men hvarför dröjer
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Ni då och tvekar att uttala det sista ordet och uppfylla den af- 
lidnas innerligaste önskan. Med största glädje skulle jag —“

„Men bäste herr domänintendent,“ afbröt honom Heribert. 
„Ni glömmer, att det inte beror på mig ensam.“

,,Åh, min dotter har ingen vilja i det fallet. Det har min 
uppfostran sörjt för.“

„Ni missförstår mig alldeles. Ni talade ju nyss sjelf om, 
huru angeläget det är att lära känna hvarandra. Men detta gäller 
äfven mig. Hvem vet, om jag kommer att gifva Er rätt i alla 
stycken! Och Ni känner ju mig ännu inte alls. — Men Ert spel, 
herr domänintendent. — Se Er för!“ — Och han bjöd gardez la 
reine med den svarte löparen, så att drottningen, som stod framför 
kungen, var förlorad.

,,Men min bäste vän,“ sade den gamle herrn skrattande, för
stämd öfver sin oförsigtighet. „Ni skämtar väl med mig. Hvem 
känner icke Er som ett mönster för alla unga män!“

,,Och likväl motsvarar jag dock i hufvudsaken ganska litet 
Edra förväntningar.“

„Hvad menar Ni dermed?“
„Att döma efter Er verldsåskådning skulle Ni under alla för

hållanden för Er dotter önska en make, som tillhör samma strängt 
troende riktning. Jag för min del måste tyvärr bekänna, att jag 
är så godt som fritänkare.“

„Det är visserligen inte bra,“ sade den gamle herrn och tog 
en bonde, „men det är ju ofta, som man får finna sig i att aTstå 
från uppfyllandet af dylika älsklingsönskningar, och dessutom 
medföra åren och lifvet af sig sjelfva så lätt förändrade åsigter och 
uppfattningar.“

„Hoppas aldrig det af mig,“ och Heribert gick nu framåt med 
flere bönder. „1 intet fall skulle jag inlåta mig på något dag- 
tingande med mitt samvete.“

„Min Gud, så häftigt Ni tar det,“ sade den gamle herrn och 
framflyttade till betäckning ett torn. „Hög bildning är alltid ett 
stycke religion eller åtminstone en god ersättning derför, och
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dessutom uppskattar man männen blott efter deras lefnadsställning.
Den borgar för allt det öfriga.“

„Ty värr är äfven denna ställning allvarsamt rubbad. 
— Schack! — Ni vet ju, hvad jag lät komma mig till last på 
industriutställningen?“

„Nej, visst inte min vän, hvad var det?“ — Och domän
intendenten retirerade på alla håll.

„Saken var helt enkelt den, att man bade valt mig med in 
i bestyrelsen, trots 'mina protester. Jag vet, att många äflas om 
sådana förtroendeuppdrag af egen nyttiga orsaker. De bara hafva i 
sigte ordensband eller andra syften, det må gå med saken sjelf, 
huru som helst. Detta missbruk ville jag förekomma för att åt
minstone förderfva spelet för andra och dessutom gagna saken, 
hvad jag kunde. Jag kom att hålla ett tal, det egentliga festtalet 
vid hela utställningen, deri jag gaf arbetet sin ära och inte låtsade
om något slags honoratiores.“

„Mycket generöst tänkt, min käre vän, men säkert något 
opolitiskt. Men hvad har det med våra angelägenheter att göra?“ 

„Ganska mycket. Jag bar så godt som erbållit mitt afsked. 
Ni ursäktar väl, att man under sådana omständigheter icke närmast
tänker på att bilda familj “ — Och dervid tog han med sitt torn 
en af motspelarens löpare.

Den gamle herrn teg en stund och gjorde ifrigt flera för- 
tviflade drag, samt sökte till och med att genom en frammar
scherande bonde återfå sin drottning. Då han var helt nära att

nå detta mål, sade han:
„Man ser, att Ni tager sådana lifsfrågor ytterst samvetsgrant 

och det är mycket berömvärdt. Om jag emellertid frånser, att Ni 
tyckes nedsätta och tadla Er sjelf, så kan det öfriga icke komma i 
betraktande. Ni kan ju alltid beträda någon annan bana och göia 
karrier. Min dotter får Ni heller icke med alldeles tomma händer, 
fastän Ni naturligtvis inte kommer att tränga mig. Med Er stora 
förmögenhet behöfver Ni ju, Gud ske lof ej att se på Mammon, 
och jag sätter dubbelt värde på en oberoende man. Och nu, min
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vän, får Ni inte göra några flera undanflykter. Du slipper mig i 
alla fall inte —“ sade gubben med smilande min, i det hans bonde 
gjorde sig till drottning och samtidigt sade schack.

,,Ni är oemotståndlig, herr domänintendent, och jag får vä! 
snart gifva upp det här partiet,“ svarade Heribert. ,,Men förlåt 
mig, i en punkt har jag svårt att förstå Er. Ni har lärt känna 
mina åsigter, och hvad min förmögenhet beträffar, så är den mått
ligare än Ni tror. Huru kommer det sig då, att allt detta hos 
mig icke besvärar Er, men en annan har Ni . visat på dörren och 
till och med låtit förfölja honom.“

Den gamle herrns breda ansigte hade märkvärdigt förändrat 
sig vid de sista orden. Han hade blifvit blek och stirrade liksom 
bedöfvad ut i vida rymden. Den som hade iakttagit den gamle 
herm under det sista dygnet, skulle ofta hafva märkt detta uttryck 
af grubblande själsfrånvaro, ur hvilket han sedan plötsligt rycktes 
upp. Äfven nu vaknade han liksom plötsligt efter en flera mi
nuter lång paus.

„Hvad är det Ni vill säga?“ utropade han med en sällsam 
förströddhet. »Hvad vet Ni om den der menniskan?«

»Jag vet blott så mycket, att denne olycklige äger Er dotters 
hjerta och svårligen skulle hafva sjunket så djupt, som han nu 
befinner sig, utan att han blifvit mycket illa behandlad.«

»Herr kansliråd — Ni behagar att anslå en ton, som sätter 
mig i förvåning,« utropade den gamle herrn och stötte schack
brädet ifrån sig, så att figurerna föllo omkull. »Med en äfventyrare, 
en förlorad menniska kan en kristlig familj icke hafva någon ting 
att skaffa. Och om Ni vill påstå, att mitt barn har underhållit en 
lättsinnig förbindelse, så är det en ovärdig insinuation. Att slunga 
mig sådant i synen, min herre, det är att såra mig djupt i min 
själ. Eller vill Ni tilltro mig, att jag skulle kasta bort min väl 
uppfostrade dotter åt en ovärdig? Aldrig! — Heldre skulle jag 
önska, att hon aldrig hade blifvit född!«

Den gamle herrn hade stigit upp och tog sin sammetskalott, 
från hufvudet för att torka sig i pannan. Hans uppförande blef
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allt mera retligt och i ögonen fallande. Ett uttryck af den djupaste 
förstördhet och inre oro visade sig hos honom, som stod i bjert 
kontrast till föremålet för samtalet, så att man kunde tro, att den 
gamle herrn trycktes af något hemligt bekymmer, som han med 

alla medel ville söka dölja.
»Men bäste herr domänintendent — hvilken plötslig retlighet! 
„Retlighet — hvarföre skulle jag bli retlig, « sade den gamle 

herrn och tog sig åter en pris. „Men förvånad är jag i högsta 
orad. Vill Ni icke uppfylla den saligen aflidnas sista önskan — 
vill Ni ge min dotter en korg — godt, då vet jag, hvad jag har 
att göra. Då får jag endast höfligt be Er att icke kläda Ert af- 
slag i formen af en maskerad anklagelse. Det är icke sättet for 
ett kristligt bemötande mot sin nästa. Och nu intet ord mera, 
min herre. Vore det inte så sent så skulle jag resa ännu i dag.

' Med min dotter har jag alltid en utväg —«
nGör med henne, hvad Ni kan ansvara för inför Ert eget

samvete och inför lagen —«
„Min bästa herre, huru vill Ni föreskrifva mig, hvad som ar 

min pligt. Jag tror inte, att jag i det afseende har något att 
lära af Er, äfven om Ni hade mera lefnadserfarenhet och mera

hjerta, än Ni nu tyckes ega.«
Skiljsmessan mellan de båda männen blef nu temligen häftig, 

fastän de båda fortfarande bemödade sig om att hålla sig mom 
sjelfbeherskningens gränser.

Mest gåtlik var domänintendentens utomordentliga retlighet, 
och det syntes nu, som om hela striden blott hade brutit ut för 
att gifva luft åt en dold vrede öfver en oförmodad missräkning. 
Hela sckackspelet hade blott varit en slöja hvarunder han med 
möda kunnat maskera sin uppretade sinnesstämning. Och denna

slöja var nu fallen.
De båda gamla fröknarne, Anna och Sofi kommo till, upp

skrämda af de högljudda rösterna, och ty värr gjöto några retfulla 
anmärkningar af den korpulenta Anna endast mera olja i elden. 

..Jag kan icke mera tala med Er, mitt vördnadsvärda herskap!1



utropade Heribert. „Det går dock för långt. Ni åberopar Er på 
en aflidens fromma önskan utan att taga den minsta hänsyn till 
de lefvande. I sanning, om min goda mor hade kunnat förutse 
sådant, så skulle hon aldrig hafva uttalat en sådan önskan.«

„Vanhelga icke den aflidnas minne genom att inblanda henne. 
Om hennes ande kunde hafva kännedom om hennes sons ovärdiga 
uppförande, så skulle hon vara otröstlig i den saliga boning, der 
hon nu befinner sig, öfver att Ni behandlat mig så, min herre! 
Ni har inte en droppe af hennes blod i Er. Ni har helt och 
hållet artat Er efter Er far, som jag aldrig kunnat lida -—“

,,Nu måste jag bedja Er, att det här blir slut, herr 
domänintendent.“

,,Ja, det är slut för länge sedan och för alltid. Farväl med 
Er, min herre!“

Och skälfvande i hela kroppen med det breda ansigtet öfver- 
draget af en hög rodnad begaf sig den gamle herrn med raska steg 
till sin bostad.

Bekymrad och med en ilsken blick på Heribert följde hans 
syster Anna efter honom.

Brytningen var sålunda nu förklarad, fastän Heribert så 
ängsligt hade velat undvika densamma.

„Bah, min hand har ingen lycka,“ sade han för sig sjelf.
«

„I stället för att lösa och förmedla trasslar den till de gamla 
knutarne, så att de blifva olösliga, och knyter nya. Stackars Lisen, 
du hade bort välja dig en bättre sakförare. Men kanske det är 
bäst som har skett. Betraktar jag allt i lugn och med kallt blod, 
så handlar jag som en galning. Att blott önska detta änglalika 
barn i armarne på en fallen menniska, en vanvettig drömmare, och 
sedan sjelf taga sitt parti, det är oförsvarligt. — Men hvad angår 
det mig, hvad det blir af henne. Jag får ju sjelf inte lyfta mitt 
öga till henne, och då kan den förste bäste just vara god nog att 
befria henne ur det ovärdiga ok, som nu fängslar henne.
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TJUGONDE KAPITLET,

Hemlighetsfullt tal.

Kanslirådet kände sig icke hågad att genast gå till hvila och 
beslöt derföre att taga en liten promenad. Han tog vägen förbi 
bron till venster för att följa sjöstranden, emedan de svala fläktarne 
från sjön verkade kylande och lugnande på hans heta panna.

Snart hörde han högljudda stämmor närma sig — högljudda 
skrattande röster af sådana som farit öfver för att se på midsommars- 
eldarne. Månen hade stigit högre upp, och hans ljus öfver- 
svämmade det vidsträckta landskapet.

Kedan hade flera grupper af personer, som deltagit i färden, 
gått förbi Heribert, de flesta kifvande och skrattande, inbegripna i 
lifliga samtal.

Hade då något utomordentligt eller märkvärdigt inträffat?
Heribert var obeslutsam, om han skulle gå efter de främmande 

för att underrätta sig härom, men de voro redan åter försvunna i 
parkens irrgångar. Han blef derföre stående vid ändan af bron och 
såg ut öfver sjön. Då tyckte han sig åter höra årtag och röster.

Snart kommo ett par båtar. I den första sutto tvenne per
soner, af hvilka den ene var en dam, som höll ansigtet nedtryckt 
i sina händer. Då de voro nära stranden, lyftade hon upp det och 
Heribert igenkände till sin bestörtning Lisen och professor Cajanus, 
som tycktes tilltala henne tröstande ord.

Heribert stälde sig, der båten skulle landa. Men knappt 
märkte den gamle professorn honom, förr än han hastigt vinkade 
åt honom att aflägsna sig. Derefter ledde han sjelf damen ur båten 
och beredde sig att föra henne hem.

Då Heribert likväl närmade sig för att erbjuda sin hjelp,
hviskade professorn till honom:

»Låt henne nu inte se Er. Vänta ett ögonblick. Jag kommer 
genast tillbaka och skall då berätta Er allt.

Under tiden hade äfven den andra båten närmat sig, och
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Heribert igenkände redan på afstånd bildhuggarens, docentens och 
profryttarens röster.

»Det var nära, att han hade slagit ihjäl honom,« sade 
den ene.

»Hvem är då egentligen den der förskräcklige karlen. Han 
såg ut som en ny Karl Moor,« anmärkte en annan,

„Det är märkvärdiga saker man får upplefva här. Folket 
tyckes vara mycket hetlefradt, i synnerhet i midsommarsvakan. 
Jag är nyfiken på, huru allt kommer att sluta. “

Heribert stod redan i begrepp att tilltala herrarna, då pro
fessor Cajanus kom tillbaka och flyktigt berörde hans arm.

»Kom, herr kansliråd. Det är visserligen redan sent, men 
natten är angenäm och varm. Låtom oss göra en promenad i 
parken. Det är skada, att Ni inte kom med oss. Det var en 
scen, hvars like jag ännu aldrig har sett. Mycket dervid är mig 
ännu oförklarligt, det kanske Ni kan gifva mig upplysning om, 
Hufvudsaken är jag dock orienterad i sedan i går af min gamle

o

vän. Åtminstone kan jag nu förstå vissa antydningar om någon 
olycklig passion hos hans dotter. Vi sågo ju karlen redan i går 
der borta vid gubbkärret. Nu hoppas jag, att flickan skall vara 
kurerad för alltid, det söta, kära barnet. Skada, att den sköna 
färden var så kort.“

»Man har alltså verkligen ändock träffat samman med den 
der olycksbringande karlen. Säg mig, jag ber, skedde det någon 
olycka?«

„Någon olycka, bäste kansliråd, hvad tänker Ni på! Men i 
alla fall var det besynnerligt nog. Vi foro för att se midsommars- 
eldarne. Denna sed intresserar mig. Vi landstego först på ett 
ställe der borta. Det var ungefär detsamma der som på de andra 
ställena. En stor eld och folk, mest drängar och pigor, omkring, 
som höllo väsen, sjöngo och dansade och sprungo genom elden. 
Till en början ville jag stanna der, men de andra ville vidare. I 
trängseln kommo fruntimmerna ifrån mig, så att vi kommo i 
olika båtar. Då vi kommo till den andra elden, var der samma
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folklif med ras oeh spring. Man kunde i eldskenet knappt ui skilj a 
de enskilda personerna. Mesta uppmärksamheten tilldrog sig en 
karl i en gammal pläd, som tydligen inte hörde till allmogen.
Ni gissar naturligtvis hvem jag menar. Han betedde sig aldra 
tokigast. Antagligen var han' äfven något beskänkt. Han dansade 
med en bondflicka och sprang med henne genom elden. Derefter 
tryckte han henne i famn och kysste henne. . Då rusade en bond
dräng på honom med ett tillhygge i handen. Det tycktes vara 
bondflickans fästman. Han hade troligen utan förbarmande slagit 
ihjäl honom, om vi icke hade trädt emellan, jag och de andia 
herrarne. Men detta var bara förspelet. Knappt såg sig den der 
främmande karlen utom fara, så trädde han fram till elden och 
höll ett ljungande, konfyst, nästan vanvettigt tal till folket, om 
framtidens midsommarfester, om allmän förbrödring och om för
delning af all egendom på jorden. Till slut fattade han åter en 
annan bondflicka om lifvet och den stolliga dansen gick löst på 
nytt. Det var uppenbarligen en sådan der hemsk agitator, som 
gjort till sin nppgift att upphetsa folket och skaffa sig ett parti, 
och som dessutom inte är någon kostföraktare, när det gäller ett 
äfventyr med vackra bondjäntor. Folket tycktes emellertid ej gu- 
tera honom. En del skrattade åt honom, men andra uppträdde 
med hotfulla ord och åtbörder, och det hade troligtvis blifvit ett 
allvarsamt slagsmål, om inte fru Kihlblad hade kommit emellan. 

Men det var mig tusan till qvinna «
„Och fröken Malmström?“
„Alldeles riktigt. Det hade jag så när glömt. Fruntimmerna 

hade kommit, just då agitatorn hade slutat sitt tal, och tumultet 
började på nytt. Fröken Malmström kände tydligen genast igen 
honom. Men när hon såg, huru han här uppförde sig med 
bondjäntorna, blef hon alldeles utom sig och gick fram till honom 
för att ställa honom till svars. Hvad som yttrades tog jag inte 
så noga reda på, ty mig intresserade mest det kulturhistoriska diaget

i denna midsommarsfest.«
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Och den goda professorn förlorade sig åter under allehanda 
utsväfningar öfver Österland och Vesterland, öfver gammalnordiska 
och indiska myter ströftåg på hvilka vi här omöjligen kunna 
följa honom.

TJUGOFÖRSTA KAPITLET.

Hvad prcfessorn hade sett och hört.
Lisen hade verkligen i sin smärtsamma öfverraskning trädt 

fram till Niklas Eydberg.
„Det är således här vi återfinna hvarandra, och dock hafva 

vi haft så mycket bekymmer för Er skull —“
„Men min bästa, käraste fröken, det är ju riktigt underbart, 

att Ni kommer just nu. Här är allmän folkförbrödring. Jag vet 
nog, att åtskilliga skola taga anstöt, och jag medger att skenet 
äi emot mig. Jag skulle lätt kunna försvara mig, men hvad skulle 
det tjena till? Jag säger bara, att man måste verka på folkets 
hjertan för att vinna det. Endast den, som föraktar lifvet, är värd 
att njuta det. Kom Ni, Lisen! Drick mig och folket till ur öl
stånkan här och gif mig sedan handen, så skola vi springa genom elden!

Med fasa vek Lisen undan för den halfdruckne karlen.
Verkan af detta möte var för den, som kände de närmare 

omständigheterna, temligen komisk. Att hafva farit ut som en 
annan Timon för att söka en menniskofiende — att vara beredd 
pa att kanhända finna hans lik — och i stället öfverraska honom 
i armarne på glammande bondjäntor, lik en Backus bland herdinnor, 
att detta var humoristiskt, och det kände ingen högre än just 
Eydberg sjelf.

Då han på nytt närmade sig den unga flickan, vände hon sig 
förtörnad bort.
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„Jag får bedja Er att ej taga ett steg längre. Detta ögonblick 
har afgjort öfver oss. Jag tror mig nu känna Er. Fort, bort 
härifrån!“

Och förtviüad såg hon sig om efter professorn, som i detta 
ögonblick låg på knä och fägnade sig åt att undersöka ett vackert 
exemplar af Fries’ stjernblomma (Stellaria Friesiana), som växte vid 

hans fot.
Niklas Rydberg hade blifvit blek. Ännu en gång försökte han 

att spela hjelte. ,,Hvad ser Ni på, min sköna dam?“ sade han. 
„Hys stora känslor, och Ni skall förstå mig. Om Ni hade hjerta 
för folket, så skulle Ni icke neka att räcka någon af de hurtiga 
gossarne här Er hand till en dans. Hvad som passar drottningar 
och prinsessor på folkfester, kan icke beröfva Er en enda perla ui 
Er jungfruliga krona. Hvarför i all verlden hai Ni då kommit hit? 
Är det för att utvisa mig för Ert fina sällskap som ett slags under
djur? Nå, det skulle jag kunna fördraga, men att Ni förnekar -och 
föraktar mig, det tål jag inte, min ljufva dufva. Nu hoppas jag, 
att Ni inte längre skall neka mig äran af en dans!“

Dessa ord uttalades med undertryckt ton men dock högt nog 
för att kunna höras i det närmaste granskapet. Nu trädde fru 

Gundborg emot den oförvägne.
„Det är likväl allt för mycket begärdt af Er, Ni obekante 

herr pirat. Lemna nu den stackars flickan i fred, jag ber! 
Herr professor, hvad är det Ni har för Er? För barnet här hem 
och det genast. Detta original till karl skall jag sjelf taga hand 
om. Ja bevars, min herr ensling, Ni stannar hos mig helt lugnt 
och snällt, Ni farlige sjöröfvare, och se nu efter, huru vi skola
kunna få någon lägenhet att komma här ifrån.

„Nå, hvad skulle jag göra?“ slöt professorn sin summariska, 
något konfysa berättelse. „Jag förde verkligen hem flickan, det 
söta, kära barnet, en riktig engel. Himmelen vete, hade jag inte 
mina femtio år på nacken, så kunde jag sannerligen vara i stånd 
att begå en dårskap på gamla dagar. — Under vägen snyftade hon



106

väl och grät, men som sagdt nu är hon kurerad för alltid. Så
mycket kan man då bestämdt säga.

„Och fru Kihlblad?“ frågade Heribert, som lugnt hade låtit
den gamle herrn tala ut.

,,Åh, hon är väl på vägen ännu. Men det är sant, jag ser 
ingen båt mera på fjerden. Nå kanske man har gått landvägen.“ 

„Han ensam med henne. Men det vore dock —“
„Mot all anständighet menar Ni. Hvarföre det? Det var 

ännu en hel hop menniskor der, som jag kunde antaga var härifrån, 
och som icke kunde få plats i de få båtarne. Antagligen ha de 
gått landvägen. Ser Ni der komma flera stycken. Nå det kunde 
ju också ganska väl tålas vid, att den vackra frun en gång fick 
ordentligt läsa lagen för den der äfventyraren. Men hör der! Jag 
tror att de löpa oss rakt i famnen. Det måste vara de.“

Professorn blef stående. Åtskilliga vandrare hade redan gått 
förbi. Nu kommo de sista. Man kunde tydligt höra smäde- 
skrifvarens skärande stämma. Nu ljöd äfven Gundborgs klockrena 
skratt, och på samma gång kunde man äfven igenkänna de båda 
gestalterna vandra arm i arm i månskenet. Liksom fastnaglad 
stod Heribert i den djupa skuggan under träden.

„Vi må låta dem obemärkt gå förbi oss, sade han och höll 
professorn i armen.

På knappt tjugo stegs afstånd vandrade de förbi under hög- 
Ijudt samtal, hvaraf icke ett ord gick förloradt för de lyssnande 
männen.

TJUGOANDRA KAPITLET.

Ett exentriskt par.
Det är svårt att säga, hvad som föregick i fru Kihlblads inre, 

då hon gaf efter för en plötslig nyck och genast bemägtigade sig 
den tygellöse karlen.
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Hon hade icke den ringaste tanke på, att någon ofördelaktig 
skugga skulle falla på hennes förehafvande, och om så äfven hade 
varit, så skulle hon hafva skrattat deråt. För ögonblicket syntes 
det henne endast oändligt intressant att få göra närmare bekantskap 
med en af dessa problematiska existenser, om hvilka hon hade läst 
så mycket. Denna bekantskap gaf löfte om ett nytt blad i den 
vackra fruns skiftande lif, och slutligen nedtystade hon alla be
tänkligheter med den onekligen lofvärda tanken att kunna hjelpa 
den olycklige, i fall han behöfde och var värd det.

Då den förolämpade drängen fortfarande utstötte vilda hotelser 
och tycktes vara i färd med att samla en parti slagskämpar om
kring sig, så hade Rydberg ingen ting emot att för en gång bli 
beskyddad af en qvinna, helst en, som var så vacker och yttrade

sig så beslutsamt och oförskräckt.
Det dröjde icke länge, förr än de befunno sig ensamma på 

vägen. Fru Gundborg inledde med qvinlig nyfikenhet samtalet 
med frågor om mannens förhållande till domänintendentens dotter.

Niklas Rydberg berättade, hvad vi-redan veta, på sitt giftiga, 
affekterade sätt, och framstälde sig sjelf som martyr för bakvända 
sociala förhållanden. „Och sådan som denna flicka,“ slutade han 
äro alla de der förnäma damerna. De äro födda till att ofva

tyranni.“
„Men hör Ni,“ sade fru Kihlblad. „Ert uppförande var också 

verkligen oförsvarligt.
„Nå ja, jag är van vid att den ena qvinnan tager den andras 

svagheter i försvar. Mön hvad gjorde jag då i all verlden ? är det 
ett brott att göra sig populär? Ni tycker mte om, att jag nedlät 
mig till landets dotter? Bah, jag vet en kronprins och en minister, 
som allt emellanåt hade kärleksäfventyr med dylika, och som derföre 
äro populäia ännu i dag. — Jag är den siste, som fäster något 
öfverdrifvit afseende dervid, men jag vet inte, hvilka rättigheter 
den der damen ansåg sig hafva på mig. Jag tillhör Gud ske lof 
ännu ingen, men allt tillhör den frie mannen, när den rätta tiden 
är inne. Derföre ned med dessa eländiga skrankor! 1 talen så skönt



och vielt och bredt om qvinnoemancipation, inen vår emancipation 
måste gå förut. Då skola äfven Edra bojor falla och icke en dag 
tidigare.“

„Emancipation — Ni nämnde der ett högt ideal, för hvilket 
jag en gång svärmat, hvarföre skulle jag neka det — men denna 
praxis har dock en något afskräckande bismak.“

„Emedan Ni fäster Er bara vid orden och formen och icke 
tränger till väsendet och djupet af saken. Stora andar hafva både 
här och i andra land lagt grundstenarne till den nya verlds- 
ordningen. Mina åsigter i dessa frågor delas af en Almqvist, en 
Viktor Hugo, en Marx, alla heroer i vårt osynliga förbund.“

Fru Kihlblad var öfverraskad. En stund kom den misstanken 
på henne, att denne gåtlike man skröt af bekantskap med män, 
som aldrig tagit notis om honom, men hon öfvertygades af bestämd
heten i hans ton.

„Och Ni känner alla dessa sekularsnillen ?“ sade hon.
„Om jag känner dem? Vi äro de intimaste vänner, de trognaste 

bröder. Almqvist kände jag nu personligen egentligen bara i mina 
yngre år, ty det är, som Ni vet, flera år, sedan han af intriger 
och förtal drefs bort från fäderneslandet. Jag kan dock säga, att 
han behandlade mig mera som vän än som lärare. Jag var den 
förste, som fick läsa manuscriptet till hans bok „Det går an,“ och 
han frågade mig, hvad jag tyckte om idén. Den tiden var jag inte 
så sadelfast i de nya åsigterna som nu, så att jag svarade: 
„månne det går an“? — Ja, ta mig tusan gör det så, sa’ Almqvist. 
Jag tror på Er, sa1 jag, och från den stunden voro vi som lif och 
själ. — Och Victor Hugo sedan. Jag mins inte, om det var på 
Guernsey eller Yersey, som vi drucko brorskål. Det var den heliga 
natt, då han började „Samhällets olycksbarn,“ en bok som man med 
lätta kan kalla det största bland evangelier. Gå, sade Victor Hugo 
till mig, gå och blif en af våra apostlar, en tolk för vårt nya 
evangelium, som förkunnar de fattigas och eländas förlossning och 
frigörelse. — Då blef jag vigd till mitt lifs kall, min fru. O, dessa
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dagar, dessa oförgätliga stunder! Jag var lycklig, allt för lycklig. 
Derföre skulle de också taga slut. —“

I raska drag och brinnande färger utkastade nu äfventyraren 
en bild af sitt vexlande lif under de senare åren. Han skildrade 
med flödande ordrikedom, huru en orättvis misstanke för försnillning 
medfört hans afsked från postverket, huru han sedan farit till 
England och Amerika, i hvilket senare land han återfunnit Almqvist, 
som der under ett diktadt namn uppehöll sig som folktalare och 
författare och ansågs hafva sitt förnämsta stöd hos sir Abraham 
Lincoln, som redan då var en af det republikanska partiets för
nämsta ledare. Efter några år hade han åter vändt till hemlandet 
och hade der blifvit väl mottagen, så mycket mer som hans oskuld 
under tiden kommit i dagen. Men så snart han bekantgjorde pro
grammet för sin tidning Folkets Eöst, som skulle vara ett organ 
för de obemediades och undertrycktas sak, så utbröt åter en rad af 
förföljelser mot honom.

Större delen af vägen var redan till rygga lagd. Då stannade 
fru Kihlblad ett ögonblick för att hvila sig. Den klara månskens
natten utvecklade sitt tjusande hehag. Den vackra frun kände sig 
magiskt dragen till denne oansenlige man, som med mästarehand 
förstod att spela på de fantasiens strängar, som i alla qvinnohjertan 
af samma slag som Gundborgs genast återklinga med djup och 
full ton.

„Låtom oss rasta litet,“ sade hon. „Allt hvad Ni säger in
tresserar mig så mycket. Jag känner mig nästan frestad att 
afundas Er. Edra minnen måste hafva något berusande. Men 
förklara mig, huru kom Ni på den tanken att injaga en sådan för
skräckelse hos den stackars fröken Malmström genom Er hotelse 
att döda Er?“

„Vet Ni också om den saken?“
„Hon berättade mig derom, och från det ögonblicket, jag nekar 

inte dertill, fattade jag ett visst intresse för Er!“
„Mycket förbunden, min nådiga,“ sade äfventyraren och för-
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sökte att kyssa sin följeslagerskas lilla hand, hvilket likväl icke 
beviljades honom.

„Det vill säga,“ tilläde Gundborg hastigt,“ endast för så vidt 
Ni icke bara har drifvit ett gyckelspel.“

„Ett gyckelspel med döden,“ menar Ni, svarade Rydberg, som 
med afsigt missförstod hennes ord. „Nej det var mitt allvar. 
Hvem tror Ni väl kan förskräckas af döden, som sett honom i 
hvitögat under alla möjliga gestalter — i stormen på Oceanen 
likaväl som i isbergens gletscher och på Cordillerernas svindlande 
toppar, der man skådar två oceaner, i kamp mot det moderna 
samhällets farligaste skurkar och med Amerikas vilda indianer. 
Mer än en gång har jag gjort upp min räkning med lifvet. Den 
som har upplefvat sådana stunder på gränsen mellan lif och död, 
han har vuxit ifrån alla illusioner och äfven den om kärleken till 
lifvet. — Men nu har jag beslutat att lefva, emedan ännu den 
sista, heliga striden förestår oss, de fattigas och eländas strid! 
Ville jag icke spara mig för denna strid, så vore det för länge 
sedan slut med mig. Hvad är väl också döden, när allt kommer 
omkring? Ett slut på jämmer och strid och förtryck. Derföre kan 
det väl vara förlåtligt ibland, om otåligheten vill påskynda befrielsens 
stund. Derföre komma också allt emellanåt på mig sådana stäm
ningar som i dag, då jag afundas Byron och hans vän Schelley deras 
död i ungdomens år. Är det inte något stort och härligt att gå 
bort i hafvet och finna tillintetgörelsen och sedan ha en vän, som 
bränner liket vid hafsstranden, så att röken stiger upp mot himmelen. 
Resten är aska och ingen ting vidare.“

Den vackra, lefnadsglada frun kände sig något ruskig till 
mods vid dessa påminnelser om förgängelsen och ångrade nästan 
att hafva inlåtit sig med den hemske mannen.

„Skola vi inte heldre välja ett annat ämne för vårt samtal?“ 
sade hon något betryckt. Jag inser öfverhufvud taget inte, huru 
någon menniska kan anse sig ha rättighet att förtvifla, så länge 
man är ung och kan göra anspråk på lifvet.“

„Säg heldre, så länge man vegeterar i tanklös naivitet, så
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länge man inte gjort den erfarenheten, att allt ihop är bara gyckel 
och slarf, att krypenet och lismeriet regera verlden tillsammans med 
hyckleri och tillgj ordhet, och det bara fins ett enda mål för all 
äflan och sträfvan, som det är något riktigt allvar med, och det är 
de smås utplundrande af de stora.“

„Jag förstår i alla fall inte,“ sade Gundborg något otåligt, 
„hvarföre Ni skall draga all ting så der ned i stoftet. Det finnes 
dock mycket, till hvilket vi kunna blicka upp med vördnad, och 
mycket som man kan nå och få här i verlden, om man bara har 
uthållighet och tålamod. Tänk på de snillen, som Ni nyss nämnde.“ 

„Nå, hvad är det då, som de ha uppnått. Jo, de skulle ha 
ffått under, om de inte hade hållits under armarne af de stores 
nedlåtande gunst. De hafva icke fått sin förtjenta lön af folket 
som de hafva stridt och uppoffrat sig för. Och understöd af de 
store vore också det enda, som skulle kunna hjelpa oss och våra 
planer. Af den otillräkneliga massan är ännu ingen ting att hoppas 
på många långa tider.“

Gundborg blef så öfverraskad, att hon -stannade. „Men det 
är då för sällsamt! Ni väntar hjelp af de store? Ni? — Så vidt 
jag kunnat höra, skulle Ni gerna vilja köra bort alla store i 
verlden, om Ni kunde.“

„Det är en annan sak. Men ställ mig inför en af dessa 
store och mägtige. Vi kunna underhandla med all verklig magt. 
Man begagnar sig af hvarandra ömsesidigt, och sluträkningen kommer 
senare. Men hvem öppnar en sådan väg för oss!“

„Välan,“ sade fru Kihlblad, och en djerf tanke kom öfver 
henne. ,,0m Ni deri ser någon räddning, så skall jag öppna denna 
väg för Er. Jag ger Er min hand derpå “

„Min fru!“ utropade han exalteradt och höll hennes hand fast. 
Jag såg Er i dag för första gången, men jag välsignar ödet, som 
förde oss tillsammans. Ni förstår mig. Ni har ett stort, fritt 
sinne. Af hela min själ helsar jag Er i alla eländas och föraktades 
namn. Ni tillåter väl —“

Men han afvaktade icke någon tillåtelse, utan förde Gundborgs
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lilla hand till sina läppar, och då hon af förvåning öfver hans 
djerfhet härvid icke kom sig för att göra något motstånd, lade han 
hastigt handen öfver hennes skuldra och lutade sig framåt samt 
tryckte en brännande kyss på hennes mun.

,,Hvad gör Ni, obegriplige karl! Om fröken Malmström hade 
sett det!“

,,Tala inte mera med mig om denna inskränkta, trångbröstade 
hvardagsnatur. Mellan oss är det slut för alltid, men en ny sol 
har gått upp för mitt hjerta, och det är Ni, älskade, tillbedjans- 
värda —“

,,Icke detta språk, min herre,“ svarade fru Kihlblad i af-
*

visande ton. Vi äro nu snart framme. Ah, se der, vi äro inte 
ensamma,“ och hon pekade härvid på tvenne gestalter, som stodo 
i den djupa skuggan under träden.

„Har Ni förtroende för mig,“ fortsatte hon hviskande, i det 
hon fortsatte sin vandring, ,,så låt se Er i morgon här på Lofön, 
t. ex. uppe vid Kina. Nu måste Ni lemna mig.“

„Kina, — i morgon. Hvad tusan skall jag der att göra. 
Finnes här inte både beqvämare och säkrare smygställen här nere 
vid Drottningholm.“

„Ni missförstår mig. Det kommer att blifva stora folksamlingar 
vid Kina i morgon. Ni kan ju blanda Er med —“

„Men Ni vet inte, hvad Ni ber mig om. De der herskaperna 
komma inte att tåla mig!“

„Då kan Ni vara som min gäst och hålla Er i mitt sällskap. 
Det blir aldeles tillräckligt,“ sade den vackra frun. „Men hvart 
tar Ni nu vägen?“

,,Åh, en sådan fattig sate som jag finner hus i hvar buske. 
Men om Ni så önskar, så stannar jag gerna här hos —“

„Nej för all del, gå Ni. Vi träffas i morgon.“ Och hon 
vinkade till afsked åt honom med handen.

„Farväl då till i morgon,“ sade den moderne titanen med 
pläden och försvann i parken.
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TJUGOTREDJE KAPITLET.

Ett oväntadt möte.
Tankfull vandrade fru Kihlblad den korta återstående vägen 

till gästgifvaregården, der gästerne ännu icke alla tycktes hafva 
gått till kvila, trots den sena timmen.

Gundborg var ännu icke på det klara med sig sjelf, hvad hon 
egentligen hade i sigte med den äfventyrliga bekantskapen med 
rabulisten.

Om än det intrycket qvarstod, att hon hade lärt känna en 
ovanlig menniska, som man icke kunde eller fick mäta med det 
vanliga borgerliga måttet, så var äfven detta allt, och att han till 
slut hade vågat att komma fram med så godt som en kärleks
förklaring, det berörde Gundborg icke det ringaste. Yid dylika 
hyllningar var hon allt för van. Dessutom var hennes smak allt 
för aristokratisk, för att hon skulle finna sig i att låta denne half- 
vilde betyda någon ting såsom hennes älskare.

Det hade emellertid gått så långt, att han gjort ett öfver- 
gående intryck på henne, och dessutom hade hon ju lofvat honom 
hjelp. Huru och på hvad sätt denna hjelp skulle meddelas, det 
var henne ännu oklart.

Nu var hon framme vid gästgifvaregården och gick upp på 
verandan, der hon först trodde sig se bekanta ansigten. Sedan 
antog hon dock, att hon hade bedragit sig, men likväl kände hon 
sig plötsligen generad öfver att komma så der ensam och utan

sällskap.
Ännu en gång såg hon sig tillbaka utåt. Då for hon plötsligen

förskräckt tillbaka.
* *

^ %

,,Ah, ändtligen är Ni hemma igen, min nådiga,“ sade Heribert 
Lidmark, i det han höfligt aftog hatten. „Det gläder oss, att Ni 
åtminstone har haft sällskap.“
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„Förvirrad och förlägen bugade sig fru Kihlblad.
;,Ah är det Ni, herr kansliråd — Har Ni inte sett min 

Sofi. Det är antagligen redan mycket sent, och i morgon skola vi 
vara tidigt uppe. Min Gud, så Ni kan skrämmas! God natt, 
god natt!

Och med en flyktig helsning var hon försvunnen.
»Nå, min ärade vän,“ sade professor Cajanus. „Nu antar 

jag, att Ni har tillräckligt lärt känna den der damen.“
Heribert Lidmark tryckte tigande hans hand, och båda gingo 

genast derefter in i huset för att begifva sig till hvila.
Och ute i parken på piedestalen af en staty, som Gustaf den 

tredje en gång hade köpt af den odödlige Sergel, satt en man, in
svept i en solkig pläd, och sökte i denna ställning uppfånga några 
af Morfei bedöfvande valmokorn, i det han tungt lutade ryggen 
mot det dyrbara konstverket*

TJUGOFJERDE KAPITLET,

En familjescen.
Påföljande morgon lofvade en vacker och molnfri sommardag.
I Drottningholms park och på gatorna i den s. k. staden var 

det redan mycket rörligt. Grupper af menniskor visade sig nästan 
öfver allt.

Bland dem som i en nervös oro vandrade fram och tillbaka 
vid gästgifvaregården var äfven monsieur Tony. Han hade i sin 
ungdom fått hjelpligen lära sig engelska språket, och nu hade han 
uppoffrat nattens hvila för att till den väntade presidentens ära 
författa ett högstämdt poem efter bästa klassiska mönster. Han gick 
just och deklamerade för sig sjelf för att lära sig sitt opus utan
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till och tuggade om första versen, som han för några år sedan 
ordagrant hade skrifvit af ur en engelsk tidning.

Äfven i öfre våningen af gästgifvaregården hade det för länge

sedan blifvit lifligt.
De båda gamla herrarne, professorn och domänintendenten, 

hade icke ens unnat sig hvila hela natten utan hade haft ett långt 
hemlighetsfullt samtal med hvarandrä öfver åtskilliga saker och 
ting. De började detta samtal medan de klädde af sig och fort
satte det en god stund, sedan de lagt sig till sängs. Sedan detta 
samtal blifvit slut, kan man säga, att domänintendentens lynne, 
som efter hans egen mening utsatte honom för faran att få slag, 
ändtligen vek för en lugnare sinnesstämning. Ja han tycktes till 
och med hafva återvunnit sitt gamla jemnmod, då han långt efter 
midnatt släckte de nedbrända ljusen och öfverlemnade sig åt

sömnen. —
Nu trädde han in i rummet till sin dotter, som halfklädd och 

trött satt på sängkanten.
„Nå, mitt barn, hvad är det jag ser, — är du ännu inte 

färdig? Raska nu på. Man väntar redan på oss.“
Den unga flickan såg blek och utmattad ut. Utan att lesa

sig sade hon i trött ton:
„Kära pappa, jag skulle bedja att få stanna här.‘
„Stanna här hvad i all verlden vill det säga?“
„Du ser nu, käre broder, hvilka dåliga frukter hela detta 

olyeksaliga projekt redan börjar bära,“ inföll nu tant Anna och 
knöt hattbanden under sin fylliga haka.« Jag vill inte säga något 
om, att du är sträng, men hela denna olyckliga villervalla hade 
bort undvikas. Jag fruktar, att flickan är sjuk. Hon har inte

haft en blund i sina ögon på hela natten.“
,,Sjuk — hvad pratar du för abrakadabra! Du är lik alla

fruntimmer, som inte kan få se en karl utan att hitta på någon 
ting att gråta öfver. Kommer flickan ut i morgonluften, så blir 
hon nog kry igen. Kläd nu på Er, och laga, att Ni kommer fort 
i ordning. Det är inte värdt att börja på med pjunk och parla-



mentoring. Jag kan inte lemna Er ensamma här. Hvem vet, hvad 
som då kunde kokas ihop bakom min rygg. Det var oförsvarligt 
af mig att någonsin gifva mitt bifall till det så kallade återseendet.“

»Säg heldre, att hela färden var en oförlåtlig dårskap, käre 
broder,« sade tanten med rctlig ton

»Jag är ieke van att höra mina familjeangelägenheter kritiseras, 
icke ens af min syster,« svarade den gamle herrn med en skarp 
tillrättavisning. »Jag medgifver att det var en dårskap att göra 
upp några planer, som skulle grunda sig på ovärdiga, högfardsgalna 
gröngölingar. Men, Gud ske lof, det är nu öfverståndet — Mitt 
kära barn, upp och krya till dig. Du behöfver inte att befara att 
ännu en gång sammanträffa med denne så kallade kansliråd, 
med denne omogne fantast, denne högmodige och otacksamme 
pös mun k. Ja, det är sant, att det var ren galenskap att inlåta sig 
med en sådan der skräflare. Men jag kommer heller inte att tillåta, 
att du försöker att än en gång träda i förbindelse med den der 
andra —«

„Lugna dig, min bror,“ sade systern. Äfven det är slut.«
»Slut, ja hvem vet för huru länge. Jag har nog fått reda

på skandalen der borta vid midsommarselden. Man får veta sådant 
der af främmande personer! Jag måste derföre ha Er under min 
personliga uppsigt. Och raska nu på, jag har inte lust att gråta 
ined Er längre.«

»Men min älskade bror,“ började ännu en gång den outtröttliga 
systern. „Du måste dock besinna, att just tilldragelsen i går afton 
lätt kan utsätta oss för löje och prat, om vi i dag visa oss ute 
bland en stor menniskomassa. En ung flickas rykte far inte komma 
i hvar mans mun. Om du vore förståndig, så stannade du sjelf 
också här hos oss i dag. 1 alla fall skall jag ansvara för, att
Lisen i dag skall hålla sig så obemärkt som möjligt, och jag skall
stanna hos henne för att hålla henne sällskap. Så får det också 
bli. Denna gång kunna vi inte foga oss efter dina despotiska 
infall.“

Den gamle mannen råkade i fullt raseri öfvcr att stöta på
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ett så oväntad; motstånd. Han gick fram till fönstret och blickade 
ut på den brokiga massan, som var i rörelse på gatan nedanför 
för att dels begifva sig åt Kina till och dels diskutera, hvilken väg 
presidenten sannolikast kunde väntas komma.

Plötsligt trädde han öfverraskad tillbaka. Han hade midt i ett 
sällskap äfven märkt den fruktade, djerfve smädeskrifvaren, som i 
dag tycktes spela en framstående roll och antagligen var sällskapets

ledare.
»Det är bra,« sade han och vände sig om. »I kunnen stanna 

här. Jag befaller det nu oåterkalleligen. Det är bättre så. Denne 
oförvägne sälle skall jag sjelf ha ett öga på. Till middag är jag 
tillbaka, och då, mitt kära barn, skall din framtid på nytt tagas 
i öfvervägande. — Jag vet en bra och högt ansedd man, som det 
skulle vara en heder för dig att bli förenad med. Du kommer 
antagligen till en början att få komma till hans gamla mor, ty det 
är alldeles oundgängligt, att du ofördröjligen kommer i en annan 
omgifning. Inte ett ord vidare. Jag är obeveklig. I afton skola 
vi tala något närmare om saken, och i morgon är du en lycklig

fästmö.«
Derefter tog han sin syster å sido och talade en stund sakta ocli 

ifrigt med henne. Hon blef om hvart annat blek och röd, skakade

hufvudet och slog händerna samman.
Kär hon sedan efter en god stund åter kom fram till den 

unga flickan, tvingade hon sig till en konstlad glädtighet och sade:
»Men kära barn, det är ju en riktigt oerhörd lycka. Der kan 

man då säga, att när slutet är godt, så är all ting godt. Gud ske 
lof och pris. Och nu tål jag inte att se några sura miner mera. 
Kläd nu på dig, så att vi få äta frukost.«



TJUGOFEMTE KAPITLET.

Uppbrott.
Under det denne familjescen försiggick i öfre våningen, till

drogo sig på gatan utanför huset åtskilliga icke mindre intressanta 
små detaljer.

»Den förryckte tidningsskrifvaren gick och delade ut blommor 
bland pigorna och bondflickorna, som i stort antal samlats till 
Drottningholm med anledning af ryktet om den väntade presidenten. 
Men bland karlarne utkolporterade han nu gratis och med stor 
ostentation de sista numren af tidningen »Folkets Köst.«

Detta partiblad redigerades väl numera af andra, men Rydberg 
kastade tid efter annan sjelf in åtskilliga brandröda artiklar. Vid 
sådana tillfällen fick han sig tillsändt ett antal exemplar, som han 
sedan utdelade bland folket för att göra propaganda på samma 
gång för sina ideer och för tidningen.

I dag var detta visserligen blott en bisak, men det gaf dock 
åt mannen en viss relief inför de många, som förut ej kände till 
honom.

Fru Kihlblad visade sig i parken, eskorterad af docenten, 
bildhuggaren och profryttaren, med hvilka hon på det förbindligaste 
underhöll sig.

Plötsligt spriddes ibland sällskapet den öfverraskande under
rättelsen, att presidenten med uppvaktning och följe redan landstigit 
vid Lugnet, midt emot Högholmen, hvarifrån vägen är vida kortare 
till Kina än från Drottningholm.

Man skyndade derföre att bryta upp för att ej gå miste om 
att få åtminstone se en skymt af den mägtige och verldsnamn- 
kunnige mannen.

* *

*

Heribert Lidmark hade länge varit obeslutsam, om han skulle 
följa med strömmen eller stanna hemma. Han hade tidigt på
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morgonen tagit sig ett uppfriskande bad och ämnade sedan draga 
sig från folkhvimlet tillbaka på sitt rum, för att sedan möjligen 
redan under dagens lopp resa in till Stockholm.

Gundborg hade besvarat hans morgonhelsning lika hjertligt,
innerligt och vänskapligt som någonsin.

Dermed voro alla dystra tankar förjagade, som blifvit väckta 
hos honom genom föregående dagens öfverraskning.

Han urskuldade nu Gundborg inför sig sjelf. Hvarföre skulle 
hon icke kunna få hysa ett flyktigt intresse för en afsigkommen 
äfventvrare. Denne var ju i alla fall dock blott en leksak för ögon
blicket för henne den förnäma och fint vanda damen.

Huru förförisk skön var hon icke, der hon med ett kokett 
behag rörde sig i parken, omgifven af sina beundrare! Och likväl 
låg det något suveränt, sjelfmedvetet i det sätt, hvarpå hon var 
nådig och vänlig mot alla.

När sedan Heribert trädde fram för att inleda ett samtal, 
rörde hon solfjädern kallt och förnämt, och i hennes öga låg en 
mängd forskande frågor, förtegna förebråelser och tillika äfven en 
öfvermodig ysterhet, som gaf sig luft i gäckande, skämtsamma 
yttranden till de kringstående, så att Heribert på nytt trädde för

stämd tillbaka.
Hvad skulle allt detta betyda? Hvad hade då skett sedan 

föregående dag, att denna sköna, sfinxartade qvinnas väsen allt 
mera syntes honom som en farlig, outgrundlig gåta?

Var detta samma qvinna, som ännu två dagar förut så godt 
som lofvat honom sin hand, som föregående dag var beredd att 
offentligt förklara sig som hans trolofvade, och som i dag omgaf 
sig med sina tillbedjare liksom med en skyddande sköldborg, så 
att det icke var möjligt att vexla ett ord med henne! Ja det 
syntes till och med, som om hon med flit ville undvika hvarje 
närmare förklaring. Skulle detta vara ett slut? Omöjligt! Så

kunde hon icke vilja sluta med honom.“
En flod af bittra känslor svallade i den unge mannens själ.

Han beslöt att likväl följa med på utflykten. Han hoppades få
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tillfälle att då säga henne sanningen som en man, äfven med fara 
att förlora henne för alltid.

Hvarföre skulle han också fästa så stort värde vid denna illu
sion? Han hade ju blifvit gäckad på allt annat. Sjelfve den gamle 
domänintendenten, som just nu kom ned, ryggade tillbaka för honom 
och tycktes icke mera känna honom. Ja äfven professor Cajanus 
undvek förlägen att närma sig honom och besvarade knapphändigt 
hans helsning. Hvad låg bakom allt detta? — Men med Gundborg 
måste han skaffa sig tillfälle att få tala.

* %

*

Man var redan på väg. En del af damerna, bland dem 
Gundborg, redo dels på hästar och dels på ett par mycket tama 
åsnor , som en företagsam person på Drottningholm hade anskaffat 
för att hyra ut åt sommargästerna.

Professor Cajanus hade kommit öfver ett bland de utdelade 
numren af »Folkets Röst«. Under vägen började han studera det
samma och skakade upprepade gånger på hufvudet. Slutligen trädde 
han fram till domänintendenten.

»Hör nu min vän, det här är ju en högst farlig karl. Jag 
läser och förvånas öfver detta missbruk af tryckfriheten. Dessa 
socialistiska omstörtningsidéer äro visserligen ingen ting nytt, och 
man kan diskutera dem med förnuftigt folk, men denna ton, med 
hvilken privatförhållanden här behandlas, är dock utan all hyfs och 
försynthet. Mig kan det visserligen vara detsamma, men jag 
tänker på dig min vän. Efter hvad som tilldrog sig i går qväll,
skulle denne karl kunne vara i stånd att kasta sig öfver dina
privatförhållanden, på hvilka han, efter hvad du antydde för mig, 
antagligen har god reda. Han skulle kunna draga en hel hop så
dant i en vanstäld dager fram för offentligheten och bringa ditt
namn på den sladderaktiga pöbelns läppar.«

„Nå, hvad skulle det göra! Man är ju van vid att se och 
höra dylikt, och något inflytande har väl inte den der smutstidningen.



»Men i ditt ställe skulle jag dock söka att afböja en skandal.«
»Hvad menar du med det?“
„Sök att fånga karlen på något sätt och göra honom dig 

förbunden. Du vet, gamle vän, att jag skall känna mig lycklig att 
få realisera våra öfverenskommelser, om det skulle kunna uppstå 
någon böjelse å den andra sidan. Men jag vill dock icke låta peka 
finger åt mig. Tala med honom. Kittla honom litet grand. Denna 
sorts folk brukar inte vara svåra att få tama. Så mycket får jag 
säga, att skulle min person på något sätt blifva dragen inför 
offentligheten, så får jag betacka mig och draga mig tillbaka.“

Domänintendenten svarade ingen ting. Hela hans uppträdande 
var fortfarande liksom föregående dagen förstördt och osäkert.

* *

Gundborg red i främsta ledet, och Rydberg gick bredvid hennes 
spaka häst. Heribert, som uppmärksamt följde detta par med
ögonen, märkte, huru domänintendenten gick förbi med raska steg 
och till slut tilltalade tidningsmannen och inlät sig i ett samtal 
med honom.

Nu var Gundborg fri, och det dröjde icke länge, förr än
Heribert befann sig vid hennes sida.

„Kommer Ni verkligen ännu ihåg mig,“ sade den vackra frun 
med en halft frågande, halft förebrående och straffande blick, och 
likväl med ett lyckligt leende. „Jag borde egentligen vara ond på
Er, för att Ni vårdslösar mig på det sättet, men jag vill heldre låta
nåd gå för rätt.“

Den vänliga och hjertliga tonen i detta svar skulle lätt hafva 
öfverraskat h varje annan, men på Heribert kunde den icke öfva 
någon verkan mera, ty hans misstroende hade upprepade gånger
blifvit väckt, så att han nu var på sin vakt.

„Ärade väninna,“ sade han, „Er gunst kunde lätt skämma 
bort mig och berusa mig med lycka, om man icke ovilkorligen blef 
en smula sceptiker vid Edra rika ynnestbevis. Jag har verkligen
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längtat efter detta ögonblick, då jag ändtligen en gång oförbehållsamt 
kan få tala ut med Er. Men till slut blir äfven väntan liksom
allt annat en öfvervunnen ståndpunkt. Ni är ju inte ledig

\

för mig.“
„Min käre vän. Skulle Ni vilja bevisa mig en liten tjenst?“ 
„Tusende, min nådiga, om det står i min förmåga.“
„Bara en enda är tillräcklig, och den heter: inga förebråelser. 

Om en af oss båda skulle hafva rätt att komma fram med några 
sådana, så skulle det vara jag ensam. Ni isolerar Er, Ni spelar den 
sårade, den enstörige, med ett ord, riddaren af den sorgliga skep
naden. Det kan ibland vara intressant nog, men det är dock i 
alla fall egentligen ingen komplimang emot mig. — Vill Ni vara 
snäll och ge mig de der nattviolerna i diket der borta.

„Gräla Ni,“ sade Heribert och plockade blommorna. „Jag 
skall försöka att inbilla mig, alt jag förtjent Ert klander, ty jag 
hör så gerna Er stämma. Och hvem skulle inte kunna bli bort
kollrad af ett sådant der älskligt gyckelspel, så att han till slut 
inte vet, hvad som är sanning, och hvad som är bara skenet deraf. 
Säg mig en sak, min fru, hvad är Ni egentligen, ett helgon eller 
en verldsdam, en madonna eller en bajadère?“

„Hvad är meningen med dessa oartigheter!“
„Bry Er inte om dem. Jag vet sjelf inte, hvad jag säger. 

Men när jag tänker på, huru huld och god och hängifven Ni föl
en kort tid sedan var, hvilka bedårande utsigter Ni då öppnade 
för mig — och nu såsom till exempel i går afton! Jag försäkrar, 
Er, att jag förstår mig inte på Er, och jag förstår mig för öfrigt 
inte mera på mig sjelf!“

Fru Kihlblad svarade icke genast, men hon plockade bladen 
af en prestkrage, som hade följt med nattviolerna. Hon ryckte af 
den ena strålen efter den andra, och hennes läppar rörde sig, liksom 
räknade hon: „älskar — älskar inte — älskar — älskar inte —“ 

„Gundborg, låt bli att plåga mig!“ utropade Heribert otåligt. 
„Jag är visserligen sjelf skulden, ty jag sträckte för tidigt vapen, 
jag lade för stor vigt vid min för tillfället prekära ställning, men



det är dock ingen orsak för Er att genast draga fram den förste 

bäste som ersättning.“
„Haha, jag tror Ni är svartsjuk, bäste vän,“ sade Gundborg. 

„Var snäll och bryt de der vackra linblommorna åt mig och 
så plocka mig några smultron. Se här, tag min korg och lägg 
dem i. Der är ju fullt med smultron vid vägkanten.“

„Ingen menniska kan gerna bli svartsjuk öfver att bli satt å 
sido för en sådan der -“ sade Heribert och lemnade korgen till
baka, sedan han verkligen plockat åtskilliga smultron i densamma.

„Tyst, min bäste vän, denna ton förbjuder jag Er.“
„Hvad menar Ni, min fru?“
„Inte ett ord om den unge intressante mannen,“ sade den 

vackra frun och smackade på ett smultron. „Han må vara oansenlig, 
om Ni så vill, afsigkommen till och med. Nåväl jag vill påminna 
Er en gång, som vi tillsammans besökte konstföreningens utställning. 
Två artister hade på h var sitt sätt fram stält apostelen Paulus. Den 
ene hade så att säga gjort honom till en tarflig blusman, en kring
vandrande handtverksarbetare, men den andre hade framstält honom 
som en elegant, fint och dyrbart klädd jude. Ni tyckte mera om 
blusmannen. Framför en tafia har Ni smak och riktigt omdöme, 
men träffar Ni på aldeles samma företeelser ute i hfvet, så träder 
den kälkborgerlige snobben fram. Ni vet ju, att jag älskar det 
originella. Det ovanliga, utomordentliga är nu en gång min svaga 
sida. Det är dock åtminstone något mer än att ständigt gå banade 
stigar och så bli vid misshumör, om det ligger en sten i vägen, 
eller förlora modet, om man blir nödsakad att taga en omväg. Då 
tycker jag, att en sådan der existens är bra mycket mera respek
tabel, om jag än inte är blind för, hvad som är frånstötande och

osympatiskt hos honom.“
Heribert såg med största förvåning på den vackra frun, som 

yttrat dessa ord liksom hänförd och med strålande ögon Han 
visste icke, om han skulle tro sina ögon, då han hörde detta varma 
försvar för en person, som, om han icke var en fullkomligt ovärdig'



124

menniska, dock var en fiende till det menskliga samhället och sär- 
skildt till den klass derinom, som fru Kihlblad ju sjelf tillhörde.

Men fru Kihlblad lät honom icke komma fram med någon 
invändning. Bryt nu de der brudsporrarne åt mig, tycker Ni inte, 
att bladen något likna myrten. Jag tackar Er, men jag vill ha 
ännu flera, och så de der skogsviolerna derborta. Och några nyckel
blomster också. Jag måste ha en vacker bukett, derpå beror min 
lycka, och kanske äfven Er.“

Härvid såg hon så smägtande på vännen, att han glömde alla 
sina försigtiga betänkligheter.

„Gundborg, nu är Ni snäll och god igen. Jag vet inte, huru 
det kommer sig, att Er närhet liksom förvandlar mig. Ni skulle 
kunna göra af mig, hvad Ni vill. Det är bara, när jag inte ser 
Er, som stygga tvifvel komma på mig. Ni får förlåta mig!“

„Ja, eftersom Ni är en grubblare, käre vän. Jo Ni ären just 
ena sköna skapelsens herrar! Genast ären I färdiga att bryta 
stafven öfver en qvinna, om hon inte tänker, känner och handlar 
efter samma måttstock som andra dussinmenniskor. Men det faller 
aldrig de stolte herrarne in, att man äfven kan tvifla på dem.“

,,Gundborg, jag har icke gifvit Er någon allvarsam orsak till 
några tvifvel.“

„Ingen orsak, — jo så många, att jag skulle vilja säga Er 
mitt ultimatum!“

,,Hvad vill det säga? Hvad begär Ni då af mig?“
o

,,Ah, det är mycket litet, och likväl är det mycket. Ni har 
i dag ännu Er lycka i Er hand. Låter Ni den äfven denna gång 
gå ifrån Er, så vet jag inte, hvad som kan inträffa.“

„Det var en mycket lofvande början! Men Ni skämtar väl 
bara, dyra Gundborg!“

„Visst inte, herr kansliråd, — men det är sant, så får man 
ju inte mera kalla Er. Hvad är Er titel egentligen numera? Att 
Ni män ofta gifva så liten akt på en fin antydan. De minst direkt 
framstälda önskningarne äro ibland de mest trängande, och deri- 
genom, att de icke uppfattas, går så mycken lycka förlorad.“
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„Såg Ni rent ut hvad Ni menar, ty Edra anspelningar förmår 
jag omöjligen att tolka!“

Men den vackra frun teg en stund; derpå tilläde hon:
„Jag sade Er ju nyss, att Ni måste våga ett afgörande steg 

för att gifva Ert lif en ny vändning. Stunden härför är nu 
kommen.“

„Det har Ni nog på sitt sätt rätt uti. När ett skepp har 
råkat in mellan klippor och skär, så är det alltid bäst att till en 
början söka att återvinna fri sjö. Nu befinner jag mig så att säga 
på fria hafvet, men hvart skall jag styra hän? Derpå beror det. 
Huru lyder Ert råd?“

„Det har jag redan tydligt nog gifvit Er. Saken är helt enkel. 
Ni skall bara förmå Er att tala vid de magtegande. Ja, nu blir 
Ni förskräckt eller kanske till och med skrattar — lika mycket. 
Hvad är Ni nu? Ingen ting. En konstnär börjar nya verk, en
köpman vågar nya spekulationer. Ett snille har hundra vägar att 
slå sig fram. Men en i unga år afskedad embetsman är mindre 
än en nolla. — I dag förer lyckan i Er famn, hvad Ni behöfver. 
Deruppe vid Kina skola vi sammanträffa med presidenten. Att bli 
någonting och betyda någonting i det stora, fria, härliga Amerika, 
det skulle vara annat än att gå och slå dank här i Sverige. Pre
sidenten är berömd som en folkets man. En liten ovation, ett 
passande tal kan vara tillräckligt som inledning till bekantskapen. 
Förstår Ni mig nu, det är mitt ultimatum “

„Nej, min dyraste väninna, jag förstår Er inte alls. Ni
drömmer Er menniskolifvet som en fantastisk saga, der den som i 
dag är skräddare i morgon kan bli kung. Hvad tror Ni, allvarsamt
taladt, att det skulle tjena till att tala vid presidenten. Jag är inte
hans undersåte.“

„Desto bättre. Då behöfver det inte att se fjäskigt ut, och 
en frivillig hyllning vinner i värde. Allt det andra kommer sedan 
så godt som af sig sjelft.“

„Men hvad i all verlden är det då, som skall komma?“
„Herre Gud, hvad Ni är trögtänkt, och hur litet Ni känner
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verlden. Bekantskapen kan bli varaktig, om Ni vill. Hans upp
märksamhet blir fästad på Er. Ni talar om, att Ni är för frisinnad 
att längre kunna vara svensk embetsman, och att Ni har tänkt på 
Amerika, som är idealet af en fri stat. Jag kan nu inte punkt 
för punkt tala om för Er, hvad som skall ske och hvad som kan 
ske. Ni har ju ingen ting, som binder Er här, och jag vet intet 
land på jorden, der jag till slut heldre skulle vilja välja mitt stadiga 
hem än i Amerika. Der kan man bli bekant med folk, som inte 
alla äro stöpta i samma form, folk som kan och förmår något, 
både i tanke och handling. Att begagna sig af tillfället är att 
fånga lyckan. Hela lifvet är ju en tillfällighetsdikt, en improvisation!11

,,Ja, för äfventyrare, men inte för andra menniskor, min kära 
väninna, och derföre blir också Ert förslag en orimlig fantasi, det
får Ni förlåta. Kan Ni verkligen tilltro mig att vilja spela en
sådan erbarmlig roll? Jag måste verkligen skratta, om Er nyaste 
kapris vore någonting mera än ett fantastiskt infall.“

,,Det är mitt ultimatum, herr — ja hvad är titeln numera 
— sade fru Kihlblad med förnäm betoning. „Ni är nu en af- 
skedad fördetting, och det vore eljest i alla fall något, om Ni kunde 
synas som martyr för en god sak, men då får Ni göra något väsen 
af Er. En man skall betyda något här i verlden. Man skall tala 
om honom och hans verk. Detta fordrar jag framför allt af min
make. — Nu stirrar Ni ju åter på mig, som om Ni inte förstod,
hvad jag säger.“

„Jag måste för min del bekänna, att jag aldrig hos Er har 
sökt denna tomma äregirighet.“

„Tomma äregirighet, hvad Ni är fort färdig med Edra slagord. 
Var snäll och jaga bort den der getingen som surrar omkring mig. 
Bara till att lefva behöfver man temligen litet, och tusenden gräfva 
ner sig som arbetsbin, glömda och obemärkta. Men sann betydelse 
får lifvet först när det uppnår höjderna. På höjderna är utsigten 
vidsträckt och hänförande, horisonten omätlig. Der känner man 
hjertat vidgas och kan förgäta all småaktighet och erbarmlighet 
nere i dälderna. Så är det också i samhällslifvet. Man måste flyta
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öfver, hålla, sig uppe så nära toppen som möjligt —- det är den 
sanna aristokratien. Deri ligger min äregirighet. I någon annan 
sfer trifves jag inte.“

Heribert betraktade den vackra, hänförda qvinnan, som aldrig 
förr synts honom så majestätiskt strålande. Var allt detta blott 
öfverspändhet eller förvirring eller hvad annars? För första gången 
kände han, att något fullkomligt främmande stod emellan dem.

„Kära fru Kihlblad,“ sade han. „Låtom oss inte strida i 
smakfrågor. Jag ber Er bara lägga märke till och komma ihåg en 
sak: Om Ni tilltror mig att på ett eller, annat sätt handla under 
min värdighet som sjelfständig man och svensk medborgare, så har 

Ni misstagit Er.“
„Nå väl, då skall jag väl handla sjelf för Er, oförbätterlige 

envising. Gif mig den der hyacinten, så är min bukett färdig, och 
den firade främlingen skall inte försmå honom. Men jag har också 
en sak att säga Er. Om Ni lemnar mig i sticket, så anser jag mig 
löst från mitt ord, och huru jag då kommer att begagna mig af 

ögonblicket, blir sedan min sak.“

TJUGOSJETTE KAPITLET.

Hurra!
Dessa ömsesidiga förklaringar lemnade i tydlighet ingen ting 

§ frig t att önska. Heribert gaf förloradt redan sitt hopp att komma
till någon glädjande försoning, men ett sista hjertligt ord trodde

han sig dock böra yttra
„Kära väninna, jag beundrar Er beslutsamhet, men likväl 

måste jag varna Er. Ni har på Er sida Ert graciösa och vinnande 
sätt, och säkert kommer också Er så kallade hyllning att bli väl
upptagen, men i alla fall så är ju allt det der bagateller och små-
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saker af föga betydelse. Låtom oss antaga, att vi i dag talade för 
sista gången vid hvarandra. Jag skulle önska, att jag kunde inlägga 
i mina ord all hjertats innerlighet och all förståndets öfvertygelse- 
törmåga för att bevara Er från sj elf bedrägeri och från faran att 
utsätta Er för onda tungor. — Jag har en annan åsigt än Ni om 
menniskovärde och lefnadslycka. Jag får mig nog en verknings
krets, och den må bli hurudan eller hvar som helst, så skall jag 
hvar dag beflita mig om samvetsfrid. Då skall nog också någon 
solglimt af lyckan äfven blicka mot mig. — Jag har vördat Er som 
ett ideal af äkta qvinlighet och skär renhet. Vill Ni verkligen 
grusa dennä höga bild för mig genom att lägga ett så stort värde 
på verldens ihåliga fåfänga och uppskatta alla lifvets chancer endast 
efter det, hvartill de låta använda sig. Nej, må denna småaktiga 
beräkning vara qvinlig hundra gånger — Er har jag tilltrott en 
större, friare blick, som förstår att skilja det äkta ifrån det oäkta, 
skalet ifrån kärnan.“ —

Så talade han ännu länge på det enträgnaste med hela sin 
själs värma och med det vemod, från hvilket ingen kan göra sig 
fri, då han tager afsked af en älsklingsdröm. Gundborg teg, men 
om hon blygdes eller kände sig besegrad, var svårt att afgöra.

En yttre försoning var skenbarligen uppnådd, ehuru man kände 
sig mera främmande för hvarandra än någonsin. Heriberts ord blefvo 
till slut höfligare och kallare. Ändtligen sade han: »Gif mig Er 
hand, fru Gundborg, till tecken på, att jag får tro, att jag lyckats 
tala till Ert hjerta, och att det icke är någon ovänskap oss emellan.“

Gundborg tycktes allt emellanåt verkligen vara gripen af hans 
ord, sedan såg hon åter förströdd ut och blickade sig omkring. 
Nu när han begärde hennes hand och utan att vidare fråga tog 
den, inträffade ett afbrott, som åter undansköt svaret.

* *

*

Plötsligen hördes från Kina, som man i det aldra närmaste 
hade uppnått, ett väldigt och ihållande hurrarop, som tyddes så, att
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<len långväga högt uppsatte resenären hade visat sig. Hurrandet 
och det högljudda jublet utbredde sig hela vägen utefter.

Men midt under jublet öfverröstades detsamma af ett gällt 
skrik. Det var fröken Sofi, hvars åsna blifvit skrämd af hurraropen 
och gjort ett par krumsprång. Förskräckt fattade då fröken Sofi i 
den ena tygeln, djuret missförstod denna signal och gjorde helt om 
samt kom galopperande rakt mot fru Kihlblad. Den beslutsamma 
frun sökte att uppfånga den skygga åsnan, men kunde dervid icke 
hindra, att äfven hennes häst vände sig, och så galopperade de båda 
damerna tillbaka i riktning mot Drottningholm.

Fruntimren skreko, och herrarne sprungo, det var en väldig 
villervalla. Lyckligtvis fångades snart riddjuren och de båda damerna 
kommo i säkerhet. De hade sluppit ifrån saken med blotta 
skrämseln, och den spännande ängslan upplöstes i högljudda skratt.

Heribert bief till att börja med allvarsamt förskräckt. Hän
delsen skedde så oväntadt och hastigt, att han icke fick tid att bi
springa med sin bjelp. Nu skyndade han tillbaka till Gundborg och
hennes sällskapsdam.

Hade det verkligen kommit till någon försoning med henne 
eller ej? Menade hon uppriktigt med honom eller ej? Skulle han 
vända om och gifva allt förloradt eller icke ? En underbar magt höll 
honom allt fortfarande fängslad vid den behagfulla, oberäkneliga 
qvinnan, och kanske äfven en svag förhoppning, att det sista af- 
<yörande ordet ännu icke var uttaladt.o

TJUGOSJUNDE KAPITLET.

Underhandlingar.
Yi återvända nu till domänintendenten och tidningsmannen 

för att höra, hvad det var, som den förre hade att säga den senare. 
Den gamle mannen hade svårt för att blifva herre öfver liksom
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en viss blygsel, då han nästan i förbigående tilltalade den förhatade 
karlen.

,,Är Ni också här, herr Rydberg? Det är mig inte aldeles 
okärt att träffa Er. Går det Er bättre nu för tiden?“

Tidningsmannen blef ett ögonblick öfverraskad vid den förnäme 
herms tilltal. Han aftog ovilkorligen sin hatt.

„Ack, herr domänintendent, tackar ödmjukast som frågar. Jag 
får säga med vännen Hamlet: ännu kan jag skilja emellan ett moln 
och en hvalfisk.“

„Tillåt, mig att få tala med Er några ord,“ sade den gamle 
herrn, i det han började att gå långsammare. „Det har förefallit 
rätt mycket mellan oss, som är att beklaga. Låtom oss kasta den 
kristliga kärlekens mantel deröfver! — Man hör ju hvarjehanda 
talas om Er. Ni är verkligen outtröttlig, och om man än inte delar 
Er ståndpunkt, måste man dock anse Er talang som en faktor, 
den der alltid bör tagas med i räkningen —“

„Tackar så mycket för komplimangen, herr domänintendent. 
Huru är det det heter i Lear : „Den som inte är den aldra sämste 
förtjenar ännu alltid ett slags beröm.“ — Ni önskar af mig?“

„Inte någonting särdeles. Men jag har många gånger velat 
säga till Er rent ut, att det är synd och skada, att vissa brytningar 
hafva skiljt oss åt. Man har så många saker att taga hänsyn till. 
Det gläder mig emellertid, att Ni tyckes hafva funnit så många
beundrare och vänner. Ni må gå Er väg på ena eller andra
sättet, så tror jag, att den tid en gång skall komma, då man äfven 
med Er skall inlåta sig på diskussion af vissa allmänna frågor. 
Om Ni bara ville lemna personligheterna utom striden.“

„Tag inte illa upp, herr domänintendent, att äfven jag talar 
rent ut. Jag tyckte bättre om, när Ni förr i verlden var ovettig
mot mig, än jag nu tycker om Er vänlighet. Var derföre god,
jag ber, och säg, hvad Ni önskar. Ni har i alla fall ett bestämdt 
ärende.“

„Ett bestämdt ärende — det kan jag just inte säga. Jag 
kastade för en stund sedan en blick i Er tidning. Ni talar inte
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illa för de fattigas sak„ Deri handlar Ni i öfverensstämmelse med 
vår religions höge stiftares anda. Kanske låter sig på detta område 
en utjemning och försoning åstadkommas, icke i dag eller i 

morgon, men i framtiden.“
„Aha, se på fan ! Den lede frestaren besöker „Folkets Röst“ 

i skepnaden af en ljusets engel. Jaja, det är inte så konstbesynnerligt. 
Läsarne kasta ut sina krokar bland arbetarne. Det är ett onaturligt 
förbund, men den blinde hjelper ju den lame, och saken låter tala 
om sig. Dock måste jag bedja om en tydligare lösen än dessa

dunkla antydningar.“
„Derom en annan gång, min bäste herr Rydberg. För i dag 

Tille jag endast bedja Er att låta bli de der hetsiga angreppen mot 
personligheter. Det återstår Er ju så mycket, hvarpå Ni kan af- 
kyla Ert eldiga mod, men ingen gentleman besudlar sig med att 
offentligen vidröra privata förhållanden. Lemnar Ni det personligas 
område, så kommer mångas aktning att tillfalla Er. Ni böi 
icke heller underskatta vår hjelp. Det kunde komma den tid, då 
man ställer reella hjeipmedel till Ert förfogande “

,,Ah, Ni ger löften! Fortsätt, fortsätt!“
„Och då man äfven personligen kommer att närma sig Er i 

socialt hänseende.“
„Hvad menar Ni dermed. Vill Ni öppna Ert hus för mig, 

som skrifver i Folkets Röst, och som Edra fina umgängesvänner 
rynka på näsan åt? Hvad säger fröken Lisen om den saken, och

hvar håller hon hus i dag?“
„Min dotter tycker inte om ansträngande promenader och 

mycket folkhvimmel. Men låtom oss öfverhufvud här lemna alla 
personer ur räkningen. Jag talar endast i de allmänna intressenas 
namn. Och sedan måste Ni dock också underkasta Er några prof, 
innan man kan lita på Er. Visar Ni Er sedan loyal i något 
kommande samarbete, så är ingen möjlighet utesluten.“

„Inte, o hvad Ni är för en trollkarl! Ni befaller öfver år
hundraden, öfver den obegränsade framtiden, när det gäller att ösa 
ur löftets ymnighetshorn. Låt mig få omfamna Er. Vi försäkra
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Er A nåden om vårt mägtiga beskydd. Var utan fruktan. Er per- 
son skal] bli skonad, så många lustiga och rafflande historier jag 
än skulle kunna ha att berätta om Er.“

,,Hvad vill Ni säga dermed?“ utropade den gamle mannen 
förskräckt och fattade krampaktigt om sin ledsagares arm.

o

,,Ah, inte något särskildt, min bäste herre. Jag är glad att 
kunna visa Er, att vi samhällets föraktade äro de bättre men niskorna. 
Tidigt i dag fick jag underrättelser ifrån staden. Ah, Ni må tro, 
vi ha våra ögon öfverallt. Åtskilliga små oregelbundenheter i 
redovisningarne — växande förlägenheter — nå ja man kan spinna 
silke i åratal, och innan man vet ordet af, så har det blifvit ett 
rep af det.“

Den gamle herm hade blifvit dödsblek och stannade, stirrande 
på tidningsmannen. „För Guds skull, hvad vet Ni — jag be
svär Er?“

„Bagateller, men i alla fall mer än som är Er kärt. Ni skall 
emellertid få erfara, att äfven den så kallade skandalpressen kan 
visa ädelmod. Det är Er lycka, att Ni har närmat Er oss. Ni 
skall bli skonad.“

Den gamle herrn stod qvar med dyster uppsyn. Hans stora, 
grå ögon voro genomträngande, än hotande och än frågande riktade 
på den öfvermodige följeslagaren. Förskräckelse och tvifvel, högmod 
och förakt kämpade en häftig strid i den gamle mannens stolta själ.

Ändtligen återvann han sin yttre fattning och blef lugnare. 
Blott en djup suck stal sig öfver hans läppar. Han hade genom 
sitt närmande ernått mer än han hade afsett och hade kunnat 
vänta. Och nu tillät han sig den lyxen att räcka sin ledsagare 
handen.

„Ni skall inte finna oss oerkänsamma, herr Rydberg. Jag 
tackar Er. Jag vill öppet bekänna, att jag aldrig har haft någon 
ringa mening om Er. Nu är det ju att hoppas, att vi i framtiden 
komma att förstå hvarandra och slippa att bräka. För i dag vill 
jag inte vidare falla Er besvärlig.“
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Dermed ville han aflägsna sig från den besvärlige tidnings
mannen. Men för så godt pris kom han inte ifrån.

Rydberg höll hans hand fast. „Inte så brådtom, herr domän
intendent. Nu släpper jag Er inte mera.“ Dervid glänste en blixt af 
demonisk ironi i hans ögon. Det gjorde honom ett nöje att mo
raliskt lägga den gamle herrn på sträckbänken. Han hatade honom 
icke mera, än han af honom var föraktad. Han genomskådade den 
komediman spelade med honom och tillät sig derfore å sin sida att 
betalamed samma mynt.

„Tror Ni, att det går an, att hänvisa allt till framtiden och 
den tysta öfverenskommelsen? Nej öppet måste vårt förbund vara 
inför allas ögon, och redan i dag skall det beseglas. Begär Ni 
prof af oss, så kunna äfven vi uppställa vilkor. Vi komma till 
exempel att träffa på Amerikas president deruppe. Tala om för 
honom rent ut, hvad vi ha på hjertat här i Sverige, och hvad vi 
tänka om kunglighet och dylikt skräp. Det skall göra honom godt 
att höra, och för Er kan det ju bli en liten öfning.“

„För Guds skull, hvad tänker Ni på!“ utropade den gamle 
herrn, som med verklig fasa såg, huru denne oförvägne baddare 
fattade hans hela hand, så fort han räckt honom ett finger, för att 
mot hans vilja inveckla honom i sina vilda omstörtningsplaner.

Han blef ängsligt stående och såg sig om, om någon hade hört 
den gudlöses vilda ord. Lyckligtvis tycktes de hafva förklingat i 
rymden, ty de båda männen hade blifvit långt efter det öfriga 
sällskapet.

„Nå, hur är det med Er, ädlaste bland fäder!“ fortfor plågo
anden. „Visar Ni ännu klenmod, eller är det misstroende? Jag 
skall säga Er, att Ni bör inte underskatta vår magt, ty oss tillhör 
framtiden, och det är klokt gjordt af Er att i tid ansluta Er till 
oss. Vi skola snart besegla vårt förbund, och består Ni alla eldprof, 
så skola vi taga i öfvervägande, om vi ännu en gång kunna inlåta 
oss med Er familj. Det vill säga, då får Lisens uppfostran helt 
och hållet göras om igen från början. Ni har ju gjort en liten 
paraddocka af henne i stället för en fri qVinna. Hvad som inte
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är kan emellertid bli, och Ni får derföre betrakta Er som omfamnad 
i förskott.

Just som tidningsmannen skulle trycka den motstrafvige 
spratlande domänintendenten i sina armar, kommo de båda skrämda 
djuren med sina ryttarinnor rusande vägen framåt, och den gamle 
herrn fick derigenom ändtligen tillfälle att slita sig lös, under det 
Rydberg fattade hästens tyglar och svängde om djuret, så att fru 
Kihlblad omedelbart derpå halft vanmägtig sjönk i hans armar och 
till hans bröst.

TJUGOÅTTONDE KAPITLET.

Presidenten Buchanan.
Just som man höll på att lugna sig efter den öfverståndna 

förskräckelsen, hördes åter ut efter vägen ett allmänt rop: „der 
komma de!“

Framför sig såg man ett sällskap af omkring trettio personer, 
bland hvilka särskildt en främmande herre med mycket ståtlig 
hållning tilldrog sig uppmärksamheten.

„Det är presidenten,“ hette det allmänt. Vi måste invänta
honom här!“

Sällskapet bief i en hast mycket rörligt. Man trängdes i brokiga 
grupper på båda sidor om vägen. I synnerhet var fru Kihlblad i 
liflig rörelse. Lyckligtvis hade Rydberg hittat den präktiga bu
ketten, som hon förlorat under den farliga ridten. Sedan han åter- 
lemnat denna, stannade han oskiljaktigt vid hennes sida.

Det främmande tåget närmade sig allt mera.
„Hör nu min vän, hvem kan ha hittat på detta galna gyckel,“ 

sade plötsligt professor Cajanus halfhögt till domänintendenten. Det 
der skulle vara den amerikanska unionens president! Det är inte 
ens någon likhet!“
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„Hvad säger Ni — skulle det verkligen inte vara presidenten 
— då vore ett stort bekymmer lyftadt från mig. Men något
har väl tillställningen att betyda. Kanske det är någon annan
framstående utländsk notabilitet.“

Den gode intendenten behöll allt jemt den farlige tidnings
mannen i sigte, beredd att vid första ansats söka förebygga hvarje 
opassande påhitt af rabulisten. Men han blef till ytterlighet för
vånad, då Rydberg vid den främmandes åsyn synbart förskräcktes. 
Uppenbarligen kände han igen honom eller hans följeslagare, och 
det fruktade ögonblicket tycktes skola gå lyckligt förbi.

Och det hade så gjort, om icke den beställsamme monsieur
François Tony hade klättrat upp på staketet vid sidan af vägen
oeh från denna upphöjda ståndpunkt börjat att föredraga sitt med 
svett och möda hopkompilerade engelska äreqväde.

Han hann dock lyckligtvis ej recitera mera än första versen, 
då minnet svek honom och han efter många harkningar och stork- 
nande hostningar slutade med ett „Hurra för presidenten Buchanan!“ 

I det allmänna hurraropet blandade sig ett klingande skratt 
från delttagarne i det nykomna sällskapet, men dessa löjen blefvo 
hänförda till monsieur Tonys lika välmenade som misslyckade
anspråk.

„Hvem kan det vara, som har stält till det här?“ sade den 
ädle presidenten på tem ligen god svenska till sina följeslagare och 
tycktes vara i en mycket onådig sinnesstämning.

För att utplåna detta pinsamma intryck trädde nu en dam 
fram. Det var fru Gundborg, som nu likväl oförhappandes fick ut
föra sin fantastiska plan.

„Tillåt Sir afven en svensk qvinna att här i en af vårt lands 
mest leende nejder bringa Er sin hyllning. Afundsvärd den med
borgare, som lik Er kommer upp på lifvets höjder, på de höjder, 
der tillvarons vanskligheter och ofullkomligheter ligga djupt under 
Eder och försvinna för blicken, men Er upphöjda själ skall äfven 
med öfverseende bedöma menskliga svagheter —“

Hår stannade den vackra frun ett ögonblick i sitt tal, frapperad



öfver presidentens förvånade uppsyn och uppmärksamma tystnad, 
ehuru hon hört honom yttra ett par svenska ord och derföre ansåg 
sig kunna vänta, att han skulle förstå henne, ehuru hon i häpenheten 
kom att hålla sitt tal på svenska i stället för på engelska, såsom 
hon först ämnat. Snart fortfor hon dock med nytt mod.

„Sir! Ni finner här i vårt karga land säkert icke den rika 
och yppiga naturskönhet, som i Ert fria och lyckliga lands blom
strande ängder och dalar, men äfven här spira doftande och täcka 
blommor, och så följes Ni äfven här af alla deras bästa välgångs
önskningar, som beundra och vörda Eder, och som skulle vilja 
smycka hela Ert lif med blommor, om de det kunde. Måtte dessa 
blommor vara en symbol af våra sympatier för Eder på denna färd, 
och i denna förhoppning öfverlemnar jag dem såsom en helsning 
från detta lilla sällskap !“

Dermed framräckte hon buketten med en djup nigning, och 
återigen hördes ett högt hurra af de kringstående, under det en 
sällsam jovialisk munterhet tycktes råda bland den firade mannans 
omgifning.

Den söm var föremålet för denna uppmärksamhet stod ännu 
alltjemt orörlig, och synbarligen hade den vackra damens öfver- 
raskande tilltal på honom gjort ett icke ofördelaktigt intryck. Men 
äfven i hans af glad lefnadslust strålande uppsyn visade sig nu en 
skälmsk humor.

„Min nådiga,“ sade han, i det han tog emot buketten, „jag 
har väl icke den äran att känna Er, men en välkomsthelsning af 
en skön dam är alltid ett godt tecken. Till och med om något 
misstag ligger till grund, tager man gerna emot en sådan hyllning.“

„Något förvirrad svarade fru Kihlblad: „Ett misstag, herr 
president, o jag förstår. Ni reser inkognito alldeles som de euro
peiska furstarne. Vi uppskatta denna anspråkslösa sjelfförsakelse 
med fullaste discretion, utan att derföre låta afhålla oss att för Er 
uttrycka våra känslor af den djupaste vördnad.“

„Det är för mycket, min nådiga, aldeles för mycket,“ svarade 
främlingen. „Dessa blommor skola för mig blifva ett dyrt minne
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it eu skön obekant dam, men vill Ni sätta kronan på Er älskvärdhet, 
så slå Er ner här med mig och mitt sällskap i gröngräset. Vi ha 
en buteljkorg med oss och litet frukostskaffning i de öfriga korgarne 
derborta.

Den vackra frun slog sig verkligen ned på den mjuka gräs
mattan och kredensade glaset åt främlingen, med hvilken hon fort
satte sitt samtal på det mest otvungna sätt. Hyllningen från den 
talrika kretsen tycktes hon upptaga med det mest ogenerade behag.

Det skulle föra oss för vida att närmare skildra alla enskilda 
personers förhållande vid detta sällsamma tillfälle och meddela deras 
tankar och yttranden, hvilka voro af mycket olika natur. Det må 
endast meddelas, att Heribert med korslagda armar orörlig stod 
med ryggen mot ett träd och med dystra blickar stirrade på den 
rörliga gruppen.

,,Så var alltså hennes mening,“ sade han till sig sjelf. „Den 
sköna sirenen gilgar helt ogeneradt till den mägtige mannens gunst, 
och hennes sista ambition är icke tom äregirighet utan ett reelt 
äfventyr med en man, som är furstars jemnlike. Det är också ett 
lefnadsmål!“ Farväl nu för alltid med drömmar och förhoppningar!“

Och den misstrogne mannen kunde väl hafva grund till så 
bittra tankar, ty samtalet, så kort det än var, tog dock här och 
hvar en betänklig vändning.

Så sade till exempel fru Kihlblad:
„Hvarföre kommer herr presidenten alltid tillbaka till de stackars 

blommorna? De äro ju bara de anspråkslösaste symboler!“
„Jag har ju varit så lycklig och funnit Er min nådiga, såsom 

denna härliga bygds sällsyntaste blomma,“ sade presidenten och 
kysste den vackra fruns lilla hand.

Fru Kihlblad mottog denna hyllning med ett förbindligt 
leende, fastan hon tycktes något studsa öfver densamma.

,,Ni är mycket rask med att utlägga symboler. Jag önskar 
emellertid att Ni på lifvets höjder måtte finna all den lycka som 
genom någon slags sinnebilder kan betecknas.“

,,Om jag verkligen befunne mig på dessa höjder, såsom Ni



138

tyckos tro, sä skulle jag säga till Eder: Utbed Er ett ynnestbevis 
af mig.“ Men nu är det blott Ni som i Er älskvärdhet kan bevisa 
mig ynnest. Vid hvilken scen är Ni engagerad, min nådiga? “ 

„Nej det går för långt,“ utropade fru Kihlblad stött, och drog 
denna gång sin hand tillbaka, i det hon på samma gång reste sig 
upp. „Hvad tänker Ni om mig herr president? Vill Ni straffa 
mig för min djerfhet, så måste jag dock först bedja Er, att Ni 
håller ord och verkligen beviljar mig en ynnest.“

„Och det skulle vara?“
„Huru lyckliga äro icke herskarne, som äro i tillfälle att 

kunna omgifva sig med de mest betydande och framstående per
sonligheter. Men dessa måste sökas upp, ty de aldrabästa äro 
ofta till och med misskände eller förföljda. Ert stora, lyckliga och 
härliga land har alltid varit en asyl, en tillflyktsort för de olyckliga. 
Om jag nu vågade utbedja mig en gunst af Er nåd, så vore det 
denna, att få göra Er uppmärksam på en man, som har skördat 
otack, derföre att han visat ett varmt hjerta för folket.“

Den främmande herrn hade under hennes tal rest sig. „Min 
nådiga,“ svarade han nu med förändrad ton, ,,nu kunde jag vara 
böjd att beklaga, att jag så länge lemnat Er qvar i Er villfarelse, 
och att jag icke eger den suveräna magt, som Ni tilltror mig. 
Skämt å sido, då jag ej är i stånd att uppfylla Er bön, torde kanske 
Er önskan ändå mötas af den anhållan, som jag nu har till Em 
Jag har verkligen ett budskap till en folkets man, som lär uppe
hålla sig på Drottningholm. Kanhända Ni kan gifva mig anvisning 
på, hvar jag skall träffa honom. Jag har att förkunna honom en upp
rättelse för hans motgångar, som jag hoppas skall tillfredsställa honom.“ 

Fru Kihlblad hade i början studsat tillbaka. Hon kände den 
fasta marken under sig svigta, men presidentens sista antydning- 
förde åter hennes fantastiska logik vilse, ja till och med stärkte 
henne i hennes förra antaganden. Huru ofta är det icke, som de 
mägtiga framskjuta andra förpligtelser för att möta nya anspråk.

„Ack, Ni undgår mig inte herr president, äfven om Ni på nytt 
förnekar Er,“ utropade den upprörda frun. Min anhållan är ju så
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anspråkslös, och jag välsignar nu dubbelt Er ankomst. Tillåt mig 
att i Ert särskilda huld och skydd få anbefalla en vän -r-“

Dervid såg hon sig ängsligt om efter Heribert Lidmark, som 
ännu helt kort förut befunnit sig i närheten. Nu såg hon honom 
hafva aflägsnat sig några steg, men hans ovilliga och afgjordt af- 
visande åtbörder sade henne, att hon icke mera fick räkna på honom.

Yare sig nu att det var förlägenhet eller rask beslutsamhet 
af den vackra frun, — alltnog, hon fattade plötsligt Rydbergs arm,, 
då denne nyfiket hade närmat sig, och drog honom med sig fram.

„Här tillåter jag mig att föreställa Er en man, en förföljd, en 
martyr. För öfrigt skall han sjelf veta att tala för sin sak. Skulle 
skriftställaren Alfred Rydbergs namn hittills ha förblifvit obekant 
för Er?“

„Ah, den berömde redaktören af „Folkets Röst,“ sade främ
lingen. Hvem skulle inte känna denne revolutionsdjefvul! Det gör 
mig verkligen ondt, min nådiga, men om jag hade någon magt, så 
skulle jag använda den till att söka så fort som möjligt göra den 
karlen oskadlig.“

Fru Kihlblad stod der mållös och i högsta förvåning öfver
detta lika onådiga som oväntade svar.

Rydberg skyndade sig deremot att med tonen af en förolämpad
oskuld taga upp den utkastade stridshandsken.

„Då får jag utbedja mig en närmare förklaring, min herre. 
Hvem är Ni egentligen, som vågar tillåta Er ett sådant språk

mot mig,“
Äfven de andra herrarne och damerna, som hittills blott på 

ett visst afständ hade följt med samtalet, närmade sig nu med ut
tryck af förvåning.

„Nå, låtom oss nu ändtligen lemna denna maskerad,“ sade 
den obekante främlingen. Förlåt mitt herrskap att skämtet blifvit 
drifvet så långt, men dertill är Ni, den älskvärdaste af alla damer, 
skuld. På det att vi må få slut på saken, så må Ni genast veta, 
att jag inte är någon regent. Detta lilla skämt ha mina vänner 
på samvetet, som inte hafva gjort något för att hindia den full-



komligt oafsigtliga mystifikationen , sedan den en gång olyckligtvis 
kommit i gång. Mitt namn är Johan Jakob Buchanan, segelsöm ma re, 
från Maj orna vid Göteborg. Jag har i år den äran att vara pre
sident i vestra Sveriges segellklubb, hvars medlemmar jag här har 
nöjet att presentera. Vi lia på våra egna små skutor gjort en tur 
rundt om Sverige till Stockholm, och innan vi fara hem igen fingo 
vi det infallet att bese Drottningholm och till att börja med taga 
det lilla kinesiska leksaksslottet der framme i skärskådande. Ännu 
en gång, förlåt min nådiga, att jag för ett ögonblick allt för mycket 
gick in på Er smickrande illusion och mottog Er vackra bukett 
som ett lyckligt omen för vår färd. Den skall alltid för mig bli ett 
värdefullt minne.“

Nästan tillintetgjord trädde fru Kihlblad tillbaka, under det 
den allmänna munterheten bland deltagarne i denna komedi icke 
mera lät lägga band på sig. Här och hvar, i synnerhet bland de 
mera aflägset stående utbrusto stormande gapskratt, och till och 
med de båda äldre herrarne, som från början förhållit sig skeptiska 
funno denna utgång högst löjlig.

Heribert Lidmark var sannolikt den enda, som icke kunde dela 
den allmänna munterheten. Han fattades af ett djupt medlidande 
med den förödmjukade enkan, som nu öfvergifven satt sig ned på 
den aflägnaste bänken och hvarken egnade någon uppmärksamhet 
åt oväsendet omkring henne eller åt sällskapsdamens försmädliga 
stickord.

„Finner jag Er här ändtligen, dyraste väninna,“ sade Heribert. 
^Hvarföre tager Ni en uppsluppen farce, så tragiskt. Jag varnade 
Er på förhand. Nu gäller det endast att hålla god min i elakt 
spel. Kom och tag min arm. Vi skola hjertligt skratta åt det 
skämtsamma uppträdet, och om en timme skall det vara glömdt."

Men dessa välmenande ord föllo icke i god jord. Blott en 
kall, hatfull blick mötte honom ur den vackra fruns ögon, och 
hennes stämma klingade hård, när hon sade:

„Jag står infe längre till Er tjenst, min herre. Denna skymf 
har jag ingen annan än Er att tacka för. Ni visste uppenbarligen
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om saken, och derföre höll Ni Er tillbaka. Men det var Er väl
kommet, att jag fick en eftertrycklig lexa, inte sant. Jag tackar 
Er ännu en gång, och skall minnas Er så länge jag lefver. Gör 
Er nu inte mera besvär. Vi äro på det klara med hvarandra — 
för alltid.“

TJUGONIONDE KAPITLET.

Ett nytt måi.
I detta ögonblick visade sig äfven åter herr Buchanan Han 

tycktes känna, att han hade gått för långt och sökte ännu en gång 
yttra några försonande ord, men han blef brutalt och föraktfullt 
afvisad.

„Nå som Ni vill, min nådiga,“ sade han. „Jag får väl nu 
finna mig i Er onåd, liksom för en stund sedan i Er nåd. Tillåt 
mig dock att innan jag går i all underdånig ödmjukhet göra en 
fråga. Jag har redan berört den. Jag träffade i Stockholm min 
vän Lange, sekreterare i Göteborgs industri och handverksförening, 
och han gaf mig ett bud till en viss herre, kanslirådet Lidmark, 
som lär uppehålla sig här på Lofön. Kanske Ni skulle kunna säga
mig, hvar jag bör söka honom ?“

„Hvad har Ni för ärende till honom,“ frågade Heribert, i det
han intresserad närmade sig.

„Känner Ni den herrn! Förträffligt, då kunde Ni befria mig 
från besväret. Det är en deputation till honom i Stockholm, som 
kom från Göteborg i går, då jag träffade deltagarne, hvilka jag 
känner allesammans. Man fick i Göteborg för några dagar sedan 
genom telegrafen reda på kanslirådets afsked, och då skickade in
dustri- och handtverksföreningen genast några medlemmar af sin 
styrelse att jemte ett par medlemmar af arbetareföreningens styrelse 
erbjuda honom —“
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1 detta ögonblick bief herr Buchanan afbruten af Alfred 
Rydberg, som kommit för att se sig om efter fru Kihlblad och nu 
rusade fram lik en trampad orm.

„Min horre, jag får med förvåning höra, huru illa Ni fullgör 
Edra uppdrag. Om Ni har något ärende från Göteborgs arbetare
förening, så kan det endast gälla mig, ty jag är sjelf medlem al 
denna förening. Visserligen vet jag, att mästare och herrekarlai 
på sista åren allt mera ryckt till sig ledningen, men jag kan ej 
tro, att de vilja hafva något gemensamt med embetsmannaverlden. 
Hvad tror Ni, att sådana der dilettanter duga till, för det de ställa 
sig in hos massan, hålla några lama skåltal och skrifva vattenhaltiga 
broschyrer. Här står den man, som i åratal offrat gods och blod 
och nattens sömn för de fattiges sak. Viljen I gå förbi honom 
för att lemna ett erkännande åt någon annan ovärdig, så vore det 
ett nytt bevis på att verldens lön är den svartaste otack. Hvar äi 
det der folket? Hvar är deputationen? Jag vill sjelf tala med dem.“ 

„Jag skulle dock inte råda Er att visa Er, herr Rydberg,*4 
sade segelsömmaren.

„Herre, jag har inte begärt Ert råd —- hvad vill det säga?1* 
„Nå då skall jag i förtroende meddela Er, att flertalet af 

medlemmarne tycktes vara högst uppbragta på Er. Ni riskerar en 
undersökning, om Ni ändtligen vill veta det.“

„Men hvarföre, frågar jag inför Gud och menniskor?“
„Jag har inte reda på hela sammanhanget, men man talar 

om vissa beskyllningar. Det heter att Ni har rest omkring på 
pengar, hopsamlade af arbetarne, att Ni har lefvat på deras svett 
och blod utan att någonsin aflägga redogörelse för. hvart dessa icke 
obetydliga summor tagit vägen. Folket får alltid till slut ögonen 
öppna, när det plundras af äfventyrare, som bara tänka på sig 
sjelfva, derföre är det bättre att Ni i tid gör Er osynlig, det är 
mitt råd.“

,,Det der är bara infamt förtal af mina motståndare och fiender. 
Men de må komma, och jag skall nog veta att svara dem.“

,,Nå gör i den saken gerna som Ni sjelf vill, men om Ni är
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klok, sä tar Ni Er i akt. Jag vill inte tala om sjelfva den balans, 
som kan finnas, men i dylika saker förstå de, som tillhöra de ar
betande klasserna, intet skämt.“

* *

*

I detta ögonblick framträdde fru Kihlblad åter. Hon tycktes 
känna behof att efter det nyss lidna nederlaget genom en djerf 
handling af frikostighet åter göra sig till herskarinna öfver situa
tionen eller åtminstone blända ögonen på de besvärliga vittnena.

„Får jag veta,“ frågade hon, „huru högt denna balans kan 
belöpa sig? Men hvad tjenar det till att underhandla om sådana 
småsaker. Säg Edra kommittenter, min herre, att balansen ät be
täckt. Kom Ni, herr Rydberg, om alla förråda Er och öfvergifva 
Er, så skall jag rädda Er och bana en framtid för Er. — Ack, jag 
är ju äfven sjelf förrådd, så att vi två höra så godt som ihop.“ 

„Skulle Ni vara i stånd här till, min fru?“ svarade Rydberg 
högst öfverraskad. „Nej det kan jag inte antaga. Jag måste först 
tala med de der karlarne. De måste taga tillbaka den äreröriga 
anklagelsen, och det ännu i dag. Farväl, min fru!“

„Jag följer Er!“ utropade Gundborg. „Sofi, låtom oss gå!“ 
,,0m Ni yrkar derpå, min fru, så skall jag foga mig efter Ei 

önskan. Ni skall då blifva vittne till, huru jag skall krossa desse 
lögnare. Adjö allesammans, mitt ärade herrskap!

Nästa minut voro Rydberg, fru Kihlblad och hennes sällskapsdam 
i rörelse, sedan damerna bestigit sina riddjur. Äfven monsieui 
François Tony ansåg lämpligt att nu räkna sig till de misskända 
och orättvist förföljda och gjorde sällskap.

* *

*

Domänintendenten och professor Cajanus stodo en stund i 
stilla rådplägning, sedan promenerade de framåt, men blandade sig 
ej med det öfriga till Drottningholm återvändande sällskapet utan togo
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med hvarandra om och kunde nu göra det med lättade hjertan. 
sedan den fruktade fridstöraren sjelf hade aflägsnat sig.

Blott en enda af sällskapet stannade qvar på planen framför 
det lilla kinesiska slottet. Det var Heribert Lidmark. Han hade 
presenterat sig för den göteborgske segelsömmaren.

„Tro mig, herr kansliråd“ sade denne. ,,Jag anser denna dag 
som en högtidsdag i mitt lif. Sedan lång tid tillbaka har det 
varit min älsklingsönskan att en gång lära känna Er. Edra skrifter 
i nationalekonomi hafva gjort mycket uppseende i våra bygder. Det 
är derföre som med ens den tanken kom fram i alla industriella 
kretsar i Göteborg, så snart Ert afsked blef bekant, att om man 
kunde bjuda Er ett lämpligt verksamhetsfält inom vårt samhälle, 
så skulle Ni sedan äfven blifva en värdig representant för vår stad 
i borgareståndet. Jag vet nog att det är mindre på sin plats män 
emellan att göra hvarandra komplimanger, men jag är rättfram och 
säger som jag tänker. Ämnar Ni resa in till hufvudstaden för at 
der taga emot deputationen, eller önskar Ni, att den infinner sig 
här ute?“ —

»Jag vet inte, jag bör väl resa in. Det kan ju hända, att 
den der karlen ännu inte har förlorat allt sitt inflytande, och om 
han inte kan uträtta något för egen del, så kan han ändå möjligen 
förmå att omstämma folks omdöme om andra.“

o

,,Ah tror Ni verkligen, att han visar sig för deputationen. 
Jag skulle vilja ansvara för motsatsen.“

„Ack, den som gjort sådana erfarenheter och blifvit så grundligt 
sviken och bedragen som jag —“

,,Ah, jag förstår. Förlåt mig. Denna dam tyckes ha stått Er 
nära. Hvem var denna romantiska fe?“

Heribert teg, men en af segelömmarnes följeslagare nämnde 
Gundborgs namn, som han lått höra af någon bland det aftågade 
sällskapet.

„Huru,“ ropade Buchanan i högsta förvåning. „Fru Kihlblad, 
fru Gundborg Kihlblad, den nästan kring hela Europa berömda
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svenskan. Ah den, som jag så mycket har önskat att få se, skulle 
jag här träffa på henne! Kors för tusan, och Ni, herr kansliråd, 
har också varit fjättrad vid hennes triumfvagn, liksom tiotals andra 
män förut. Denna dam bör Ni aldrig mera återse!“

TRETTIONDE KAPITLET.

Äfventyrerskan.
„Jag förstår inte Ert språk min herre,“ sade Heribert. „Nyss 

såg det ut som om fru Kihlblad skulle varit Er helt och hållet 
obekant —“

„Alldeles riktigt — till utseendet ja, men jag känner hennes 
förgångna lif, så der ur andra hand, om Ni så vill, ur rättegångs
referat —“

Ur rättegångsreferat!“ och Heribert fattade herr Buchanans arm.
„Icke sant,“ fortfor denne, „äfven för Er har hon varit ett 

olöst problem, en outgrundlig gåta, o, jag förstår Er så väl! Men 
nu vill jag kurera Er, bäste herr kansliråd. Ni anar inte, vid 
hvilken afgrund Ni har stått. Ni behöfver inte att säga mig det. 
Jag ser det på Er, hvad Ni har lidit, men jag föreslår, att vi bryta 
upp. Under vägen kunna vi ju öfverlägga om, hvad som närmast 
är att göra.“

„Hvad har Ni att säga mig?“ sade Heribert, då skaran satt 
sig i gång, och de båda herrarne kommit ett stycke bakom de 
ö fri ga. „Är det äreröriga saker, så vill jag ingen ting höra.“

„Ånej, ärerörigt är det väl inte, det kan man inte påstå, åt
minstone inte i vanlig mening. Ett ord förut, tänk inte något ondt 
om mig, derföre att jag nu talar om saker, som kanske här inte 
äro bekanta, men i Holland, som är mitt fosterland, eller åtminstone 
i staden Haag, veta alla menniskor om dessa förhållanden, och der 
visar fru Kihlblad sig också inte mera. Jojo, att spela sådana der
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romantiska scener, tilltala regenter, ocii sedan umgås med socialistiska 
hetsmakare, det är just likt henne, och derpå hade jag bort kunna 
känna igen henne. Hennes gamle herr man skulle allt bli glad, 
om han finge höra talas om dessa hennes nyaste upptåg — “

„Hennes man. — Om hvem talar Ni egentligen? — Fru 
Kihlblad är enka.

„Ja, här i landet och inför folk, som ej känner henne. Bollen 
af en ung enka är ju alltid tacksammare och intressantere än den 
af en frånskiljd hustru. Det är i alla fall hennes verkliga karakter. 
Ni behöfver inte för den skull att bli förskräckt eller fatta någon 
ny misstanke. Hon är i alla hänseenden mera att beklaga än att 
anklaga. Ni känner denna dam otvifvelaktigt bättre än jag. Många 
hålla henne för extravagant, för en fantastisk qvinna. Men efter 
alla skildringar skall hon dock ursprungligen vara en ideal, en i 
stor stil anlagd natur. Hennes små svagheter äro blott medaljens 
frånsida, under det att framsidan lär hafva att uppvisa många före
träden. Till och med på sina afvägar skall hon alltid hafva för- 
blifvit originell och sedligt oklanderlig. Hon har inte begått något, 
som gjort henne ovärdig att vara typen för en modern dam, i 
grund och botten kanske till och med bättre än otaliga andra, 
hvilkas rykte blifvit fläckfritt. Jag kan nu blott meddela Er de 
allmänna grunddragen af hennes förgångna lif. En annan gång 
skall jag berätta åtskilliga detaljer.“

,,Jag lyssnar med otålighet.“
„Fru Kihlblad är född fröken Vasastjerna af en gammal men 

utfattig finsk familj. För ungefär tio år sedan kom hon till 
Helsingfors, der hon blef upptagen af en förmögen slägting på 
mödernets sida vid namn Kihlblad, som ville utbilda henne till 
sångerska och aktris. Man väntade i detta afseendet stora ting af 
henne, och vi hafva ju i dag sett, att hon besitter en betydande 
teatralisk talang.“

„Då hennes familj, ehuru fattig, icke gerna ville se sitt namn 
en dag i annonser och på affischer, lät den gamle beskyddaren 
henne taga sitt namn som konstnärsnamn med sig ut i verlden.
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Så kom hon till konservatoriet i Dresden. Der föranstaltades 
en afton festföreställning af konservatoriets elever inför en inbjuden 
förnäm publik. Vid detta tillfälle var det som en redan då till 
åren kommen holländsk herre, som var sändebud vid sachsiska hofvet, 
för första gången såg den unga skönheten. Denne herre, hvars 
namn jag nu ej vill nämna, var enkeman. Att förälsKa sig i den 
unga damen, taga henne ut från institutet, göra henne till sin 
hustru och sedan föra henne ut på den stora verldsteatern, det var 
allt för honom så att säga ett ögonblickets verk.

Hela Dresden afundades den unga flickan, och dock var hennes 
lycka af kort varaktighet. Som sändebudets maka såg hon under 
några få år nästan alla Europas större hufvudståder. Öfverallt var 
hennes skönhet och hennes genialiska nyckfullhet till olycka. 
Fastän hon inte hade några egentliga äfventyr funnos dock öfverallt 
förvecklingar med hennes talrika tillbedjare, och slutet blef att hennes 
man baronen blef rapellerad och förflyttad till någon annan hufvud- 
stad för att öfva sin diplomatiska verksamhet.

Föröfrigt kände han sig lycklig öfver att ega en perla, som 
kom hela verlden att tala om sig, och som så många afundades 

honom.
Men dervid stannade det icke.
Småningom hade den unga frun börjat finna en diplomats 

ställning fadd, otillfredsställande och ointressant. Att mottaga och 
afsända intetsägande depescher — att icke kunna hindra Krig och 
icke kunna utverka fred — att ligga och ha tråkigt vid små hof 
och ingen ting hafva att betyda — det blef med tiden odrägligt 
för den unga frun, och hon sökte sig andra intressen. I Rom 
började hon en korrespondens med Garibaldi, i Petersburg inlät 
hon sig med de sammansvurne polackarne, kortligen hon kompro
metterade snart sin man, så att han fick lemna den diplomatiska 
banan. Nu lät hon genast skilja sig från honom, antog åter sitt 
förra konstnärsnamn och lefde som enka än i den ena än i den 
andra staden, i synnerhet der hon ej förut uppträdt som diplomatens 
fru. Nu tyckes hon på samma sätt hafva uppträdt här i Sverige.
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Hennes man lärde jag att känna vid den tid processen om skiljs- 
messan varade, derföre minnes jag äfven temligen väl, hvad som 
hör dit. Först något år senare flyttade jag till Göteborg för att 
der etablera mig. Förut var jag chef för en liknande affär i Haag, 
som egdes af en den nämnde baronens syster, äfven enka. Hon 
sålde emellertid affären för att flytta med sin bror och någon- 
städes i Rhenlandet draga sig undan affärer och bråk för att få 
lefva i lugn och ro.“

„Är detta allt hvad Ni vet om fru Kihlblad ?“ frågade Heribert 
efter en paus.

„Ja, allt. Man bar ingenting annat att förebrå den be
klagansvärda qvinnan, än att hon gör karlarne tokiga i sig. Hon 
hade emellertid väl tio gånger kunnat gifta om sig. Men, be
synnerligt nog, det är ingen brist på beslutsamhet, som gör att 
hon alltid i sista ögonblicket drager sig tillbaka, utan en annan 
orsak, och så har hon så småningom kommit i rykte för att drifva 
ett hjertlöst spel med männen. Derföre är det äfven för Er bäst 
att bryta med henne så godt först som sist. Det skulle eljest gå 
Er precis som alla andra.“

„Och denna andra orsak — anser Ni Er kunna nämna den ?“
„Hvarföre inte? Vi komma visserligen derigenom in på en 

mycket ömtålig, egentligen ganska prosaisk men likväl äkta qvinlig 
punkt.“

„Nå, jag får bekänna, att jag är nyfiken.“
„Med all sin obundna och tygellösa fantasi förstår fru Kihlblad 

sig dock ganska bra på att räkna, liksom de flesta qvinnor. Hon 
har af sin man ännu ett ganska betydande underhåll. Den gamle 
herrn är trots allt fortfarande lika kär i henne som första dagen, 
och förlåter henne till och med, att hon låtsas, som om han vore 
död och begrafven. Hans frikostighet har blott en enda men en 
mycket praktisk klausul — underhållet kommer att helt och hållet 
indragas, om hon inträder i nytt gifte. Förstår Ni nu problemet?“

Det var som om med ens en slöja remnat för Heriberts ögon. 
Berifrån kom alltså hennes nästan exalterade sträfvan efter en be-
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tydande lefnadsstållning — deraf hennes fantastiska infall att knyta 
förbindelse med en mägtig regent, och då detta misslyckats nu denna 
flykt med den förste bäste. Nej, hennes bild var dock i intet af- 
seende förbättrad, om den än var afklädd sin gåtfullhet. Och huru 
i all ve riden skulle nu detta nya infall sluta, som var sämre än alla 
de förra?

„Hvem kan veta det,“ sade ledsagaren. „Hon kommer i alla 
fall inte att kasta bort sig. Dertill är hon, trots alla sina underliga 
nycker, allt för aristokratisk. Förr skulle jag tro, att hon ännu 
kommer att göra ett dussin män olyckliga, än att hon sjelf skall 
gå under. Kanske kommer hon äfven en dag på det infallet att 
återvända till sin man och försona sig med honom. För henne är 
ingen ting omöjligt. Och att hon hos mannen blir mottagen med 
öppna armar, det vet jag bestämdt.“

„Jag tackar Er för alla upplysningar, men mitt handlingssätt
är mig nu föreskrifvet. Jag måste göra ännu ett sista försök att
rvcka henne tillbaka från afgrunden. -Jag skall åtminstone söka */
upp henne och laga, att jag får tala med henne.“

„För att ännu en gång få vingarne svedda. Nå, jag ser, att 
Ni i denna sak inte är mottaglig för några råd. Men se der, 
skvnda Er —“

Från den höjd der de befunno sig kunde de tydligt se en 
Tagn, som i raskt traf körde utåt Edeby- och Lindö-vägen.

Genom herr Buchanans kikare kunde man i vagnen igenkänna 
den vackra frun och vid hennes sida den moderne folktribunen med 
sin fladdrande pläd.

„Nå, som Ni ser, så resa de ej åt Stockholm utan utåt mälar- 
öarne. Det är som jag sade. Den der hjelten är inte alls ange
lägen om att få rättfärdiga sig.“

Heribert kunde först icke svara ett ord. Det var dock mera,
än han kunnat vänta sig.

„Ni har rätt,“ sade han slutligen. „Jag måste först och främst 
fara in till Stockholm för att tala med deputationen.“

„Rätt så, herr kansliråd. Ni träffar i Göteborg bland Edra
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anhängare flera framstående kapitalister. Edra skrifter om industri- 
kreditbanker till ömsesidig hjelp under osäkra tider hafva vunnit 
allmän genklang inom våra industriidkande och handtverkande 
kretsar. Man önskar som jag sagt att i Göteborg få till stånd en 
sådan bank med Er som direktör. Jag är öfvertygad, att man der- 
vid också vänder sig till rätta mannen.

TRETTIOFÖRSTA KAPITLET.
/

Offer.
De båda åldriga männen voro icke nöjde med den utsträckning 

af promenaden, som de fingo genom omvägen till Kanton, utan 
på professor Cajanus förslag gingo de derifrån öfver en skogklädd 
bergshöjd, en af de betydligaste som finnas på Lofön, för att sedan 
komma ned på Hogstavägen mellan Hvilan och Anneberg.

Det var på den högsta punkten af detta berg som de nu * 
stannat.

„Det är mycket troligt,“ sade professorn, att vi här stå på en 
af våra uräldsta förfäders offerplatser. Det är mycket troligt att 
på dessa offerberg här i Mälaren för årtusenden tillbaka äfven 
menniskooffer förekommit, såsom jag hoppas i min nästa afhandling 
få tillfälle att bevisa för den lärda verlden. Det är häraf jag vill 
förklara det annars nästan obegripliga faktum att från hela brons
åldern icke blifvit funnen mer än jemförelsevis några få ordnade 
grafvar. Idéen om menniskooffer, som i förandligad gestalt har 
öfvergått i vår kristna tro, har sina äldsta rötter i de urgamla 
naturreligionerna.“

„Min käre Cajanus,“ sade domänintendenten, som satt sig ned 
på en sten, „jag tror allt att du till din religiösa tro är en smula 
fritänkare och hedning. Det må emellertid vara din egen sak. — 
När man blir gammal, så kommer man att tänka på, att det är



/ ^ ; ' f

J 51

tid att beställa oui sitt hus, och jag känner mig så lycklig öfverr 
att jag nu kan göra det i lugn. Du är yngre, och dig väntar ännu 
mången jordisk lycka.“

„Det är väl inte så stor skilnad i ålder oss emellan, men 
efter som du nu åter berör detta ämne, så vill jag komma tillbaka 
till dina förra antydningar. Du vet, huru oändligt lycklig det 
gjorde mig, när jag såg med hvilken värma och hjertlighet du 
mottög min förfrågan förliden natt, hvarmed du sjelf förband ett 
för mig mycket hedrande anbud. Sedan jag väl och samvetsgrant 
öfvervägt saken, hafva dock vissa betänkligheter kommit på mig.“ 

„Hvad säger du,“ utropade den gamle herrn och reste sig med 
synbar förskräckelse. „Förstår jag dig rätt? Skulle du vara i
stånd att vilja taga ditt ord tillbaka?“

„Jag vet inte, hvad jag skall säga. Det vore ju också ett 
slags menniskooffer eller åtminstone ett offer af en giad ungdom.“ 

„Huru kan du betrakta det så? Är inte hela menniskolifvet 
med all sin jämmer och allt sitt lidande en hel serie af offer. Är 
det bättre att gå bort utan att veta, hvad det skall blifva af ens 
barn. Så kan endast den tala, som aldrig haft några barn. Vill
du alltså verkligen försmå min dotter?“

„Försmå — huru gerna skulle jag icke vilja bära henne på 
mina händer, men jag ber dig — inte passar det att länka ihop 
en enstörig femtiåring och denna hulda rosenknopp. I ungdomen 
har man andra föreställningar om och en annan rätt till lyckan^ 
och denna rätt skulle jag inte vilja göra något intrång på.“

„Lycka — hvad är en qvinnas lycka?“ utropade den gamle 
herrn med stigande hetta. „I alla tider har den varit en och den 
samma och är att söka i stilla huslighet Så var det också för 
mitt barn, ända tills denne här karlen kom, denne profet från Babel 
och Sodom. — Tänk hvilket säkert stöd mitt barn skulle ha i dig. 
Hvem vet, huru många dagar Herren ännu förunnar mig här på 
jorden! Jag hade kunnat fara hädan i ro och frid, men nu kommer 
du plötsligt med betänkligheter, ack äfven ibland rättskaffens folk 
har förtroende och vänskap blifvit en bräcklig staf.“
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„Du skall inte lia bedragit dig på mig, käre vän,“ sade pro
fessorn som förundrade sig öfver vännens plötsliga retlighet. „Jag
skall hålla mitt ord, men först måste dock din dotter af fri vilja 
fatta sitt beslut.“

„Vill du således verkligen — “ och ett tröttadt leende visade
sig på den gamle herrns breda ansigte. — „Af fri vilja, __ mitt
barn har ingen fri vilja. Hela menskligheten lider i dag af öfver- 
mått på vilja och tycker sig hafva vuxit ifrån Guds vilja. Derföre 
skall Herren med sitt jernris tukta dem och slå dem med uppror 
och omstörtning och förskräckelse utan ände, tills den usla fria 
viljan är bruten och krossad och på samma gång högmodets ande. 
Du vill alltså verkligen — jag tackar dig —“

Och den gamle herrn skakade vännens hand, liksom en svår 
och tryckande börda blifvit lyftad bort från hans själ

„På det att vi inte må missförstå hvarandra,“ sade professorn, 
som fann sin gamle väns uppförande mer och mer underligt och 
oförklarligt, så kunna vi ju bestämma oss för en viss form 
Äktenskap behöfver icke vara den enda vi ha att välja på. Låtom 

oss taga formen af ett förmynderskap.“
„Förmynderskap du vill icke förstå mig,“ och domän

intendenten råkade åter i oro. Du tänker nu på den tid, då jas 
icke längre äi till. Men jag kan också ännu få lefva länge, men 
om Herren ville taga mig bort hastigt så vore det en välgerning.

Men ett föimynderskap medan jag lefver, det är ju ingen idé 
med, och då kunde ju alltid någon komma, som begärde mitt barn
af Er till hustru, och då — vore det ju ändå inte möjligt att 
längre dölja något —“

Cajanus blef nu allvarsamt förskräckt. „Men hvad i all verlden 
är det då som skall döljas, min käre vän?“

„Det dei är invecklade saker, käre vän, fråga mig inte nu. 
Men jag kan ju så godt säga det genast. Jag har användt mycket 
till fiomma ändamål, till Guds namns ära och hans rikes utbredande. 
Så har det ^aiit svåra tider — förluster på mina jordbruk — 
föilustei på borgens förbindelser och konkurser — ack käre bror,
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vi äro ju alla svaga och kortsynta menniskor — med ett ord, min 
dotter har ingen förmögenhet mer.“

„Hvad betyder väl det, min käre bror. Jag begär ingen ting. 
Gud ske lof, så mycket har jag qvar, att jag inte behöfver att se 
derpå. Jag tager hand om henne som hon går och står —“

„Som din hustru — som din äkta maka, endast denna form 
vore möjlig. — Sedan är det likgiltigt, hvad det blifver af mig.
Om Herren snart villé kalla mig hädan, det vore den bästa lösningen. 
Då blefve det äfven tyst med allt annat. Jag kan dock icke säga
dig allt — hvarföre nu röra upp alla dessa saker — och dock
Tore det bra, om en på jorden visste derom. Du, min vän, skall
hålla mitt minne i ära — ack du vet inte, hvilket qval det är att
nödgas visa verlden en glad min, att icke hafva någon förtrogen 
och likväl i sitt inre icke känna något annat än förödelse, natt och 
tillintetgörelse. Se på den lilla hvita blomman i bergsskrefvan der, 
jag tror det är en Linnea, den måste jag ha — det är ju bara ett 
steg — många gånger erfor jag visserligen en känsla af svindel 
det svartnar för mina ögon — bab — hvilken svaghet - sådana 
inbillningar måste man öfvervinna — släpp mig —44

„Hvad vill du göra,“ ropade Cajanus, uppskrämd af fasa, och 
ryckte den gamle mannen bort från bergbranten, utför hvilken han 
eljest i nästa ögonblick skulle hafva störtat.

Den gamle herrn sjönk nu liksom tillintetgjord samman på 
den mossiga marken. Han darrade i hela kroppen och dolde an- 
sigtet i händerna.

„Gamle man,“ sade professorn med nästan hård ton. Hvad 
vill du göra! Först nu blir mig allt klart och jag förstår dina förra 
antydningar. Du står sjelf vid afgrundens rand? Har jag rätt

eller ej?“
Domänintendenten dröjde läng emed att svara. Han andades 

blott tungt och djupt och skakades stund efter annan af spas
modiska rykningar. Ändtligen sade han med bruten stämma:

„Hvad skuile det tjena till att förneka det för dig min vän! 
Denna svåra tid har redan störtat många. Hvad gör väl en mer



eller mindre. Ack, hela denna resa — jag satte mitt sista hop/ 
på den, jag trodde mig redan vara på det klara med kanslirådet. 
Gamla förpligtelser mot aflidnas minne hafva dock sin kraft, men 
hvad gäller sådan pietet nu för tiden ! Han bedrog mig. Sedan 
kom du i går natt och öppnade ditt hjerta för mig, — och åtei 
såg jag allt räddadt — nu tager äfven du ditt ord tillbaka. Der- 
före måste man i rätt tid göra ett offer. — Kanske är äfven det 
bättre för mitt barn än att åter träda in för hennes åsyn — nej 
det kunde jag inte uthärda. Tänk dig, att äfven denne förskräcklige 
karl vet om det, denne samvetslöse skandalskrifvare! Han med
delade mig det i nog tydliga ordalag, och han kommer inte att 
skona mig, om jag inte helt och hållet ger mig i hans händer. 
Allt detta har bragt mitt beslut till mognad. Låt mig vara — 
släpp mig, det måste i alla fall ske!“

„Och åter ville den gamle mannen springa upp, men hans 
vän tryckte ned honom och höll honom qvar med kraftig arm.

„Var lugn, min gamle vän, och haf icke mera några sådana 
dåraktiga tankar. Jag borde bli ond för att du inte förr omtalat 
för mig din verkliga belägenhet. Hör nu lugnt på mig. Jag 
hjelper dig, så mycket jag kan och förmår, det förstås. Hvilket 
båttre bruk skulle jag väl kunna göra af den döda mammon. För 
öfrigt blifva vi här efter oskiljaktiga. Du flyttar till mig.“

„I hvilken egenskap, min käre professor. Hade du blifvit min 
måg, så hade saken låtit tala om sig. Men nu är inte mera att 
tänka derpå. Derföre finnes det i alla fall ingen annan utväg än 
att göra slut — icke i dag, men i morgon, ty min heder står på 
spel, jag bar förfallna vexlar —“

„Nå, så i Guds namn låt då morgondagen också få bära 
något af sin omsorg. Jag tager alla dina förbindelser på mig. Vill 
sedan din dotter förljufva mina gamla dagar af egen fri vilja, så 
skall inte jag bli den, som säger nej, bara hon inte blir bunden 
eller tvingas. — Men kom inte med den der hedernas Molock 
inför mig! Det är sant, att åt denne afgud offras ännu i dag flera 
menniskooffer än fordom åt de gamla gudarne, men vederstygglig-
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heten är den samma. Det blifver vid hvad jag sagt. Till att 
börja med är jag förmyndare för Er alla. Jag har ju sjelf nästan 
intet egentligt hem mera och har blifvit en flyttfogel på mina 
gamla dagar. Generar dig alltså skenet, så flytta vi till något 
annat ställe, bara att vi stanna inom landet — och någon vrå 
Anna vi väl, som passar för oss. Och nu inga dystra tankar mer! 
Vet ditt kära barn redan af, hiiru sakerna stå?“

„Min syster bör vid det här laget hafva hunnit säga henne allt!“ 
„Låtom oss då skynda oss för att trösta den stackars flickan. 

Hon är säkert nu ängslig och förtviflad.“
Men den gamle förr så kraftige och oböjlige mannen var lik

som bruten. Hans knän skälfde, och blott långsamt kunde man gå 
framåt. Cajanus förde sin darrande vän steg för steg ned för 
berget och undvek med afsigt att låta honom komma intill någon 
brant stupning eller sluttning.

Om en stund kommo de ned till Hemmet, och der lyckades 
de erhålla en häst och ett åkdon. Men det blef dock redan långt 
öfver middagen , innan de kommo tillbaka till gästgifvaregården på 
Drottningholm.

TRETTIOANDRA KAPITLET.

En skogsnymf.
När Heribert Lidmark skiljt sig från herr Buchanan, företog 

han sig en promenad till Blackekerg, der han såsom vi redan hafva 
nämnt, hade något litet ärende att uträtta, innan han lemnade
denna trakt.

Med hvarje steg kände vandraren sig intagas af ett djupt inre 
lugn. Hans lif var afslutadt. Den sista erfarenheten han haft 
hade mognat den unge idealisten till en verldserfaren man. Illu
sionens skimmer hade flytt, och han hade fått utbyta det svekfulla



optimistiska förtroendet för menniskor mot en välgörande misstro 
Äi än intet läge i lifvet så förloradt, att icke någon utväg kan 

öppna sig, så finnas dock sällan karakterer som på intressets guldvåg 
visa sig tullt luttrade. Mest led han af den missräkning, som hans 
blinda lidelse för den vackra firade frun hade ådragit honom.

Han hade under sådana tankar och känslor kommit ända till 
den plats, dei han för två dagar sedan för första gången samman
träffat med domänintendenten. Åter tänkte han på den behagliga, 
intelligenta flickan, som bredvid fru Kil lblad föreföll honom som en 
anspråkslös nejlika eller en doftande violblomma bredvid den yppiga 
prunkande rosen. En känsla af vemod blandad med en sorg, åt 
k vilken han icke kunde gifva något namn, gjorde haDs hjerta be- 
klämdt. À ena sidan den obundna och tygellösa friheten att obe- 
hindradt kunna hängifva sig åt hvarje ögonblickets nyck — och å
andra sidan bilden af en stilla, huslig, pligttrogen tillvaro. __ 1.
ena sidan förmågan att gestalta sitt lif efter behag och å andra 
sidan en tålig förnöjsamhet med omständigheterna, de båda vanliga 
ytterligheterna hos fruntimmersnaturer.

Då Heribert kommit fram midt för stalpet vid Gubbkärret, 
tyckte han sig i sluttningen se en blå slöja försvinna mellan träden. 
Hvad var det?

Fans det ännu gäckande nymfer i skogarne och vid källorna, 
som vid menniskors annalkande försvunno i klipporna eller i vattnet?

Då Heribert stigit upp för den smala stigen, såg han ännu
en gång slöjan fladdra såsom ett blått irrsken, men den kropp eller
gestalt, som man måste antaga den tillhöra, hade åter försvunnit
mellan klipporna och träden.

Heribert påskyndade sina steg. Var det en flyende, som sökte 
dölja sig för honom? Omöjligt - men om så likväl skulle vara, 
så kunde någon olycka lätt ske på den slippriga stigen.

Heiibert ropade och klättrade fram öfver stenar, rötter och 
q vistar, tills han kom fram till stalpet.

Han såg sig om, men förmådde ingen att upptäcka. Men 
likväl - der borta under de mörka tullarne, der den smala stigen
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förer fram till Gubbkärret, der visade sig nu åter den blå slöjan, 
och nu såg han tydligt, huru en ung dam brådskande trippade öfver 
stenarne för att i nästa ögonblick försvinna bakom de täta buskarne.

Heribert stod stilla. Han förekom sig sjelf som en förföljare 
och qvinnofridstörare. Men hvem kunde hafva anledning att fly 
för honom? — Nu såg han henne ännu en gång, och om icke 
hans öga bedrog honom, så tycktes den flyende qvinnans smärta 
gestalt hafva signat ned på marken.

Bestört närmade han sig.
Det var ingen villa. På en mossig häll satt eller låg en ung 

flicka med hufvudet bortvändt från honom och drog hårdt och 
flämtande efter andan, liksom om hon sprungit häftigt.

Men hans bestörtning växte till förskräckelse, då han kom 
närmare och kände igen Lisen. Blek, djupt utmattad, med oordnadt 
hår och sönderrifna kläder låg hon der. Skimrande fjärilar flögo 
omkring henne, gyllene solstrålar nedträngde genom de grönskande 
trädkronarna, och just öfver henne qvittrade en siska sin enformiga 
melodi — det var ej särdeles mycket för fantasien att ifylla för att 
här se den jägtade skogsnymfen lifslefvande framför sig.

„Är det Ni, kära fröken Malmström?“ sade Heribert. „För 
allt i verlden, hvarföre flydde Ni för mig?“

Vid klangen af hans stämma reste sig den unga flickan upp 
med glad öfverraskning, men hon blef dock sittande på hällen och 
räckte honom sin hand till helsning.

„Ah, är det bara Ni, herr kansliråd, nu känner jag igen Er. 
Gud ske lof, nu kan ingen ting vederfaras mig, ty Ni skall inte 
förråda mig. Jag trodde mig verkligen förföljd, jag blef så rädd, 
att jag ej förstod mig sjelf. Nu skall jag hvila mig — jag kan ju 
i alla fall inte göra något vidare —“

Allt detta talade hon under flämtande antydningar, och det 
älskliga madonnaansigtet öfverdrogs än af glödande rodnad än af 
andelik blekhet.

Vännens förskräckelse blef ingalunda mindre vid denna för
klaring, ty det förlägna uttrycket öfver att se sig upptäckt kunde
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den unga flickan icke dölja. Hade hon kanske flytt frän de sina? 
Och hvart gälde denna flykt?“

„Kära fröken,“ sade Heribert deltagende. „Jag vill icke fråga, 
hvad som är målet för Er sällsamma spatsertur, men jag måste 
likväl förebrå Er för, att Ni vågat ett så obetänksamt steg. Har 
Ni då helt och hållet glömt vårt fördrag, vårt förbund, som så 
nyligen blifvit slutet.“

Fördrag — förbund — ah, jaså — i förgår afton. Hvad 
har det liulpit mig? Det är när allt kommer omkring, aldra bäst 
att hvar och en sörjer för sig!“

,,Ni svarar mig med en förebråelse. God t ! Jag har kanske 
inte förtjenat den, men det skulle bli allt för vidlyftigt att nu rätt
färdiga mig,“ sade Heribert, som redan lugnades af den unga 
flickans öppna språk. „Men tillåt mig dock en fråga. Hvart 
ämnade Ni Er egentligen hän på denna sällsamma flykt?“

„Flykt?“ och Lisen slog upp sina stora, klara ögon mot 
vännen. „Nej pa flykt är jag inte — inte ännu — ack hvem vet, 
kanske vore det det riktigaste, men jag kan ändå inte besluta mig 
till det, och hvart skulle jag också gifva mig hän? Den hjelplösa 
är ju förlorad öfverallt. Nej, min spatsertur, som Ni kallar den, 
gälde bara Gubbkärret.“

Heribert förskräcktes åter.
„Lill Gubbkärret. Ni tänker väl inte på någon ny eller 

fortsatt förbindelse med den der — karlen? Kära fröken, hvad är 
det Ni har i hågen! Nå, lyckligtvis kommer Ni inte att träffa 
honom.“

„Jag vet,“ sade hon, „att han är på Lofön, men han måste 
ju snart komma tillbaka.“

„Jaså, det var ändå på det sättet! Men bästa fröken , hvad 
vill Ni ännu denne förlorade menniska?“

„Jag vill bara inhämta hans råd, annars ingen ting. Herre 
Gud, i går var jag visst riktigt tokig, som lät hänföra mig af det 
der intrycket. Jag gjorde honom säkert orätt. Hvarföre skall han 
inte unna sig förströelser. Han är ju olycklig nog ändå, men han
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skrämde mi g, och då glömde jag också — att det ju är alit slut 
oss emellan — helt och hållet, och jag hade derföre ingen rätt att 
göra honom förebråelser. Hvar och en får taga lifvet, som det 
kommer. Till slut väger ju i alla fall ett menniskolif så litet, och 
lyckan är bara en skön dröm. Om man blott kan åstadkomma 
något godt, så är intet offer för stort“

Heribert märkte, att den unga flickan med flit talade sig in 
i en viss oklarhet, såsom fruntimmer icke sällan göra för att und
vika pinsamma tankar.

,,Kära barn, Ni talar allt mera i gåtor. Hvad viil Ni alltså 
denne karl?“

„Ack, plåga mig inte!“ utropade Lisen och brast i tårar. 
„Jag tycker, att jag redan har sagt Er, att han bara skulle råda 
mig som en man. Han har ju så många förbindelser med verlden. 
Jag är så godt som förtviflad, sedan jag vet huru allt hänger i 
hop, och hvad det handlar om. Andra menniskor skulle kanske 
genast hafva vetat utvägar till hjelp. Jag har ingen erfarenhet och 
ingen vän. — Är det då underligt, när man så plötsligt och 
oväntadt finner sig öfvergifven och hjelplös, att man inte vet, hvad 
man skall taga sig till?“

Heribert Lidmark tog nu plats bredvid den unga flickan.
„Ni skall inte behöfva att känna Er öfvergifven, kära fröken. 

Berätta mig allt, som vållar Er betryck. Jag hade bort bekymra 
mig mera om Er, det är sant, men jag hade också mina egna be
kymmer och omsorger.“

Lisen torkade sina ögon. Derpå steg hon plötsligt upp. 
„Kom, vi kunna icke stanna här. Om man märker på Drottning
holm, att jag är borta, så kommer man att söka efter mig. Der 
uppe vid Gubbkärret skall ingen tro sig finna mig. Der kunna vi 

talas vid.“
Båda vandrade nu än sida vid sida och än efter hvarandra,

allt efter som vägen tillät fram till fiskarstugan.
Den unga flickan hade under de två sista dagarne blifvit 

märkbart förändrad. Man kunde visserligen icke säga, att hon hade



160

åldrats, men hennes skönhet hade blifvit af ett andligare slag. 
Lifvets sträfva allvar hade trädt inför henne med sina pröfriingar 
och hade med omild hand plötsligen sfålt henne vid en svår 
skiljoväg.

,,Jag vet inte, hvar jag skall börja,“ sade hon slutligen. 
,,Det är mitt gamla öde. Redan sedan jag var liten, var jag alltid 
anvisad till mig sjelf, ty min mor minnes jag inte. Min gode far 
gjorde allt hvad han kunde för att göra mig lycklig, det är sant, 
ända lills tant kom i huset. Då blef jag skickad till pensionen. 
Afven der skulle det ha gått mig väl, om inte lärarinnorna hade 
framhållit mig framför de andra eleverna, som jag tror emedan 
pappa utom den ordinarie betalningen gaf dem presenter och du- 
sörer för att de skulle vara snälla vid mig. Detta blef emellertid 
en orsak för kamraterna att hata mig, så att jag inte hade en enda 
sann väninna. Sedermera, när jag hade återvändt hem, fann jag 
pappa mycket förändrad. Han hade blifvit otillgänglig och sluten. 
Att orsaken var sorger och bekymmer, derom hade jag ingen aning. 
Sedan kommo mina erfarenheter med Rydberg. Jag vill inte säga 
ett ord mera om den olycklige för att inte trötta Er. Ni vet ju 
allt. Sedan kom förslaget med Er, och Ni var nog ädelmodig att 
genast fråntaga mig all ångest och allt bekymmer. Det skall jag 
alltid bevara i ett tacksamt minne. Men hvarföre gjorde Ni Er så 
till ovän med min far? Det altererade honom så, som jag ännu 
aldrig har sett. Nu kan jag visserligen äfven af denna orsak ana, 
hvarföre han så fort tänkte på en annan utväg. Tänk Er redan i 
dag tidigt på morgonen, innan han gick ut med professorn, gjorde 
min far antydningar, som förskräckte mig. Men jag fastade ändå 
ingen riktig vigt dervid. Han har ju redan haft så många planer 
med mig, men bara jag har satt mig emot med fast vilja, så har 
han gifvit efter. Men denna gång — ack, herr kansliråd, det är 
så svårt att tala om vissa saker, men Ni skall inte missbruka mitt 
förtroende, och Ni kan nog äfven gissa till hvad jag inte vågar att 
säga rent och öppet. Först sedan pappa var borta, förklarade tant
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Anna allt för mig, först på omvägar och sedan allt mindre för- 
behållsamt. — O, hvilken afgrund!“

Åter teg hon en stund, liksom obeslutsam, om hon vågade 
fortsätta. På en gång frågade hon:

„Tror Ni inte att ett barn har till pligt att uppoffra sig för
sin far?“

„Hvad menar Ni med det? kära fröken.“
..Antag; nu,“ fortfor hoh sakta, „att jag hade fått veta, att 

det icke stått bra till med våra förmögenhetsförhållanden, och detta 
sedan lång tid tillbaka. Huru skall jag kunna säga Er, huru det 
är. Min gode pappa har iklädt sig förbindelser. Af min egen för
mögenhet lär heller inte ett öre vara qvar. Men hvad betyder väl 
det! Min far har behöft den. Hvem kan då ställa honom till 
räkenskap och anklaga honom! Nu har en vän uppenbarat sig, som 
vill hjelpa pappa ur hans betryck.“

„Fortsätt, berätta vidare!“
„Ni har ju sett honom — professor Cajanus —“
„Och derföre skall Ni nu bli hans hustru ? Säg, är det inte 

-så? Ni tiger, Lisen. I hvilken afgrund har Ni inte låtit mig 
blicka ned! Jaså, man säljer på det viset sitt barn till den mest-

bjudande!“
„0, tyst, så får Ni inte kalla det. Hvem vet, huru mång

faldiga vttre grunder, som medverka vid sådana förhållanden,
„Och Ni, min fröken, hvad ämnar Ni att göra?“
„Huru kan Ni fråga det?“ svarade hon sakta och med ned

slagna ögon. „För mig gifves det endast en väg pligtens “
„Det der är tomma ord, som inte hafva någon mening, 

utropade Heribert och kastade en forskande blick på den bredvid 
honom vandrande flickans bleka, färglösa ansigte. Nu kände han 
äfven orsaken, hvarföre den gamle herrn med sådan angelägenhet 
hade räknat på honom, och hvarföre han var så djupt förbittrad,
när denna hans sista förhoppning grusades.

„Det är ju oerhörda saker!“ utropade han. „Men nej, sådant 
är ganska vanligt, och likväl, käraste, bästa barn, kan jag ännu inte
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tro det. Hvem vet, om inte Er faster har pladdrat om en saga 
för Er om de der trångmålen för att skrämma Er och göra Er mera 
benägen iöi ett parti, som antagligen bon ocb Er herr far önska?44

,,Ack nej, visst inte. haster Anna är väl inte god emot mig, 
men sanningen har hon alltid sagt mig. Det vore ju också eljest 
ingen grund att kasta bort mig!44 Sedan försjönk hon åter i tystnad.

Heribert fann denna tåliga undergifvenhet obegriplig.
,,Och Ni åser allt detta så lugnt, så undergifvet, som om det 

blott vore fråga om lör Er att flytta in i ett annat hus. Har Ni 
då också reda på, hvad det är, som Ni uppoffrar? Känner Ni inte, 
att Ni går ett outhärdligt lif till mötes?44

„Hvarföte skulle det vara outhärdligt?44 sade hon med trött 
och tonlös röst. Det är ju till och med många män, som icke äro 
lycklige i sin kallelse eller med sin lott och underkasta sig dock, 
så att ingen anar annat än att de äro lyckliga? Man kan ju 
dessutom i alla fall bli lycklig, om man inte har några anspråk, 
om man ser lyckliga omkring sig, och om också — det behöfver 
ju inte bli strax. Vi skola först närmare lära känna hvarandra, och 
jag står redan nu i tacksamhetsskuld till den gamle herrn. — Och 
om det sedan i aldra sista stunden likväl inte skulle vare möjligt, 
att jag kunde öfvervinna mig sjelf, för det aldra yttersta fall — 
ack min Gud, nu förstår jag så väl den olycklige och hans längtan 
att dö. Huru ofta sade han icke till mig, att det bästa vore att 
aldrig hafva blifvit född, och han gjorde mig till och med förslag, 
men jag trodde ännu på framtiden och ville icke veta deraf.44

,,Lisen, utiopade Heribert fasande och en plötslig misstanke 
uppstod hos honom. „Ni ämnar väl inte — Olycksaliga barn, nu
förstår jag Er väg. Ni hoppades att finna honom — Ni ville dö 
med honom!44

”Ack nej, visst inte,44 sade hon helt lugnt. „Hvad tänker Ni 
om mig. Så hastigt förtviflar man inte, om man ännu har en smula 
religion. Det kan ju alltid bli någon annan bjelp under tiden. 
Rydberg har så många förbindelser, han skulle bara bana vägen
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för mig. Jag; vet ju annars inte, hvad jag till en skulle

taga mig till.*' .
,,Jag förstår Er ännu inte fullkomligt barn. Hvad i all

ve rid en är det, som Ni vill och tror, att han skall hjelpa Ei med.
,,Jag tänkte ju bara för det aldra sämsta fall, att jag i alla 

fall skulle ut i den vida verlden för att sjelf förtjena mig mitt 
bröd. Huru många unga flickor äro inte tvungna till att genom 
egen kraft grunda sin existens. Ack, jag har lart mig manga 
nyttiga saker. Huru ofta läser man inte att guvernanter sökas eller 
sällskapsdamer eller handelsbiträden - jag skulle kunna reda mig 
med alla slags folk. Jag har mod och ryggar icke tillbaka »r 
någon ting. Man behöfver ju för resten inte nödvändigt behå a 
sitt eget namn, om det på något sätt skulle vara chikanerande or 
pappa. Jag behöfver bara, att Eydberg bjelper mig med några

annonser i tidningarne. så att jag får adresser.“
„Stackars barn,“ sade Heribert, och hans beundran öfver den

uno-a flickans beslutsamhet öfvergicks af hans medlidande med henne.
„Och Ni hoppas hjelp och lycka af en sådan utväg. Då skulle 

man inte vara så skön, så älskvärd, så oerfaren, för att undvika

alla faror.“ 0 , f
Hvad skulle det vara för faror! Goda menmskor finnes det

öfverallt, och jag ämnar inte precis att utan vidare antaga den
första plats, som erbjuder sig. Eydberg får väl bjelpa mig.“

„Sämn inte mera för mig namnet på den der karlen. Ni

skall aldrig mera återse honom.“
„Han måste ju komma hit - jag kan gerna vanta, tills han

k o m rn 0 r — * *
„Sei, han kommer inte, ty hans fins inte mera här i trakten," 

sade Heribert, som icke mera såg något skäl att tiga. ,,Jag ville 
skona Er, kära, dåraktiga barn, men det är battre, att Ni r ve a 
hela sanningen. Så må Ni då veta, att den der herrn har rest sin 

•väg redan för flera timmar sedan och i sällskap med eU vrsst 
fruntimmer. - Ja, det är ingen hemlighet, be reste bort från
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Drottningholm, så att alla menniskor sågo deras afford. Det var 
fru Kihlblad.“

Den unga flickan stod stilla och stirrade på sin ledsagare med 
vidöppna ögon. Dervid höll hon sig vid en ledstång, som var 
fastad vid den lilla bro, som de just nu passerade öfver. Sedan 
ryste hon till liksom skakad af en feberaktig frossa.

„Jag förstår Er - fru Kihlblad - det är ju Er tillkommande 
Er fastmö — och med honom — O, min Gud —“

Heribert gaf intet svar, men han stödde henne med sin arm, 
då en vanmagt tycktes vara nära. Hela den sjelfbeherskning, som 
hon med ansträngning så länge hade bevarat, var slut, - men 
snart rätade Lisen åter upp sig och gjorde sig lös ur hans arm.

„Släpp mig! Lemna mig! Der till ären 1 alla skuld. I
hafven drifvit bort honom - i stället för att hjelpa mig. Gå -
nu ar jag helt och hållet öfvergifven. Gå! Ack, min Gud, min 
Gud!“

Geh den förtviflade flickan pressade näsduken för sina ögon.
Heribert talade till henne tröstande och hjertliga ord, under

det hon stirrade framför sig. Hastigt rätade hon "åter upp sitt 
hufvud.

„Det är nog. — Jag tackar Er för Edra goda ord. Dessa 
skickelser voro väl bestämda af försynen. Jag måste ännu hålla 
ut. Jag måste tömma hela kalken. Välan, — som Gud vill! 
Han skall gifva mig mod och kraft. Och nu far väl, herr kansli- 
råd. Nu måste jag återvända hem.

Men Heribert höll hennes hand fast.
,,Nej, kära barn, nu får Ni allt stanna ännu litet. Ni får 

mte återvända hem i det upprörda tillstånd, hvari Ni ännu befinner 
Er. — Hor på mig, kära Lisen. Jag skall hålla mitt ord till Er.
Ni skali bli räddad. Om Ni har förtroende för mig, kan allt ännu 
bli go dt igen.
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TRETTIOTREDJE KAPITLET.

Lisen låter enlevera sig.
Lisen såg på Heribert med stora ögon, liksom ville hon ieke

tro sina egna ögon. „Ni vill hålla mig tillbaka?“
_„ „Ja, det vill jag, och jag skall med Guds magt ansvara

för hvad jag gör. Efter allt, hvad Ni antydt för mig, och annat 
som jag kan gissa mig till, så är det der i grund och botten för
derte och ruttna förhållanden. Ni skulle gå under både andligen 
och lekamligen. Ni vore förlorad, ty Ert hela lif blefve lögn både 
inåt och utåt, utan att Er uppoffring skulle kunna förbättra saken. 
Och Ni känner detta också sjelf, kära barn, annars hade Ni inte 
kommit på den tanken att söka Er utkomst på egen hand och gora 
Er sjelfständig. Det är nog den rätta vägen, och då Ni icke har 
någon ledare, så tillåter jag mig att hjelpa Er att uppnå Ert mål. 
Jag har i Malmö en gammal kär slägting, en lärare som numera 
har afsked och pension. Hans hustru är en yngre syster till mm 
mor. Der skäll Ni finna en tillflyktsort, der Ni kan lära Er. hvad 
Ni behöfver för Er kommande ställning i lifvet. Der skall Ni bli

obemärkt och i lugn säkerhet.“
„Men huru länge? Man skall hemta mig.
„Var Ni obekymrad. Mitt öga skall vaka öfvei Er trygghet, 
”jjjej, "det går inte an. Min far skall gå under. Lemna mig!

Låt mig få gå hem.“
„Om detta är Er sista sorg, så skall nog äfven den bli af- 

hjelpt kära barn. Mig står en ny, rik framtid till buds. Jag be- 
hofver då mindre min personliga förmögenhet. Den skall jag stalla 
till Er fars tjenst, och jag hoppas, att den skall räcka till. Han 
behöfver ju aldrig att få veta, hvar det kommer ifrån.

„Allt detta vill Ni göra - och hvarföre - af hvad skäl 
”,Hvårföre — för att rädda en ren själ från lögn och vanära. 

1 dag ”har jag sett, på hvilka afvägar en qvinna kan komma under 
åtnjutande af full frihet. För den qvinnan hade det strängaste



166

band vant en välsignelse. Men Ni behöfver friheten såsom Er lifs- 
luft’ och skulle vara en eländig usling, om jag icke ville hjelpa, 
då jag kan hjelpa. Jaga nu bort alla sorgsna och dystra tankar.
följ nu med mig ned till Nockeby, så kunna vi under tiden af- 
handla saken i lugn.

Lisen följde viljelös, liksom i en dröm. Men då hon skulle 
gå in i den lilla väntkammaren för resande vid Nockeby, sade hon:

„Men min Gud,“ skall man icke kalla det en enlevering?“
„Nå, hvad gör det?“ sade Heribert. „Det är nästan komiskt 

först sträfvade vi emot af alla krafter, när man förde oss till
sammans. Nu äro vi komna så långt, att vi uppgöra gemensamma 
planer till flykt för att vinna — friheten.“

Båda gingo nu in på Nockeby. Heribert skaffade sig skynd
samt en god båt med ett par raska roddare, och Lisen hjelpte upp 
sin något förstörda toilett.

Lisen var emellertid ännu ingalunda besluten för att skänka 
gehör åt vännens förslag, och det behöfdes hans hela vältalighet 
ocä energi för att öfvertyga den unga flickan om, huru lätt planen 
var utförbar. Hon satte sig då ned till att skrifva och underrätta 
sin gamle far om sin afresa och tillika bedja om hans förlåtelse.

Afven Heribert skref till Domänintendenten och likaså till sina 
slägtingar i Malmö, åt hvilka han på det varmaste anbefalde den 
främmande flickan.

Derjemte skref han ett bref till sin värd på Lofön rörande in
packandet och afsändandet till Stockholm af hans qvarlemnade saker.

Sedan de till Drottningholm adresserade brefven blifvit öfver- 
lemnade åt ett pålitligt bud, som skulle bära fram dem på efter
middagen, stego Heribert och Lisen i den hyrda båten, som med 
skarpa och snabba årtag förde dem in till hufvudstaden.

Heribert tog sig endast tid att göra de uppköp för Lisens toalett, 
som voro oundgängligen nödvändiga, derefter for han med henne 
till den redan samma eftermiddag till Malmö afgående ångbåten.

,,Ni tillåter alltså, att jag fortfarande får skrifva till min far?“ 
sade den unga flickan då ångbåten var färdig att lägga ut från land.
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„Hvar encla dag, ora Ni vill, kära barn. Men till dess Ni liai 
fött förlåtelse, får Ni för säkerbets skull skicka alla bref till mig 
så skall jag punktligt befordra dem vidare.“

„Och när fö vi återse hvarandra?“
„Så snart Ni kallar mig, kära barn!“
I detta ögonblick ringde ångbåtsklockan.
„Gud vare nu med Er, kära barn. Lita på mig i allt, som

på Er egen bror!“
Då kastade den unga flickan sig i sista ögonblicket till vännen 

bröst, och hennes tårar flöto ymnigt. Det dröjde en god stund, 
innan hon förmådde att slita sig lös från honom. Sedan tryckte 
hon ännu en gång hans hand, och i nästa ögonblick måste Heribert 
hoppa i land, ty landgången var redan intagen.

Först sedan den hvita, hviftande näsduken icke längre kunde 
skönjas, gick Heribert att uppsöka deputationen.

Det upprörda tillstånd och den själsspänning, hvari han blifvit 
försatt genom dagens händelser, fann en välgörande afledning i de 
förhandlingar med de deputerade, som varade tills sent på aftonen.

Man kom lycklig öfverens i alla hufvudsakliga punkter, och 
Heribert lofvade att med största skyndsamhet ordna sina för
hållanden i Stockholm för att inom några dagar resa med till

Göteborg.
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ANDRA TRAPPAN

Köttets begärelse.

,0 stjerna i clet blå,
Du mildt emot mig 1er.
Ej mina blickar nå,
Dit dina tränga ner.
Ej finns en jordisk vrå,
Som du ej skåda kan,
0, säg mig, säg mig då: 
Hvarföre dröjer lian?

När vårlig bölja slog 
Mot ljungbevuxen strand,
Från hemmets bärd ban drog, 
Till fjärran, fjärran land.
Han hviska de så ömt:
„Jag kommer snart, och vet, 
Den sällbet nu vi drömt,
Skall då bli verklighet!“

Då skall till altar’ts rand 
Jag föra dig som brud.
Då knyta vi förbund 
Yälsignadt utaf Gud.
Så var hans afsked. Säg, 
Ack säg: hvar är han då? 
Lys mildt uppå hans väg,
0 stjerna i det blå !

I vågor små, som slån 
Mot stranden, hafven ej 
I någon helsning från 
Min älskling? Nej, ack nej! 
Du lilla vind, som far 
Och jagar böljan, kan 
Du icke ge mig svar, 
Hvarföre dröjer han?“
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FÖRSTA KAPITLET.

Gördelmakaren Samuel Hofberg och hans vif.
Heribert fick vid sin ankomst till Göteborg i rikt mått er

fara, att det är lika vanskligt att bygga sina förhoppningar på 
folkets uppfattning af sanningens öfvertygande magt som att grunda 
dem på de högt uppsattes beskydd och gunst.

Såsom stöd för de operationer, hvarigenora han hoppades
Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883- 15. Helvetets trappor. »15.
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grundlägga sin nya verksamhet, påräknade han handtverks- och 
kidustriföreningens ordförande, gördelmakaren Samuel Hofberg, en 
man, hvars anseende och inflytande inom samhällets djupa borgerliga 
lager ansågs vara så godt som obegränsadt.

Emellertid funnos äfven de som påstodo, att Samuel Hofberg 
stod i ett lika obegränsadt beroende af sin hustru, den vackra och 
exentiiska fru Hildegard, och att det derföre gälde att förvärfva sig 
hennes gunst för en hvar, som hade för afsigt att genom hennes 
man få sina syften och planer genomförda.

Samuel Hofberg bebodde ett sådant der gammaldags borgerligt 
hus vid Drottninggatan, i hvilket trappornas obeqväma trånghet 
mer än väl uppvägdes af den trefna komfort, som rådde i det väl
mående hemmet.

Ty Samuel Hofberg var förmögen eller till och med rik. 
Huset, som han bebodde och ett par gårdar i staden hade han 
tillsammans med verkstaden ärft efter sin far och ett icke obetydligt 
kapital deitill, som blifvit än mera förökadt genom den ansenliga 
hemgift, som hans hustru hade medfört i boet.

Heribert var aldrig van att gå annat än raka vägar, och dock 
lydde han segelsömmaren Buchanans råd, då denne öfvertalade 
honom att aflägga sitt första besök i Samuel Hofbergs hus på en 
tid, då det var anledning antaga, att den ansedde gördelmakaren 
ej sjelf skulle träffas.

I en sådan der gammalmodig sal, som numera endast träffas 
i de större landsortsstäderna hos välburgna handtverkarefamiljer, 
fram för en gladt flammande kaminbrasa fann han fru Hildegard, 
sysselsatt med läsning.

Heribert presenterade sig och inbjöds genast på det mest obe
svärade sätt af den vackra borgarfrun att taga plats på en stol 
bredvid henne.

„Min man kan möjligtvis komma hem rätt snart,“ sade hon, 
:,,och han skulle då bli otröstlig, om jag utan vidare låtit Er oa. 
Min man har talat mycket om Er och fäster stora förhoppningar
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vid Er verksamhet här i Göteborg. En stackars qvinna som jag 
förstår nu visserligen inte sådana der saker —“

Heribert bugade sig anspråkslöst och blygsamt.
»Tillåter Ni mig fråga hvad det är för en författare, hvars 

läsning jag genom min ankomst kom att afbryta?«
»Gissa sjelf!«
»Kanske Frithiofs saga?«
»Nej i dag är det inte skönliteraturens bestämda dag.«
»Då måste jag bekänna min oförmögenhet att gissa.«
»Jo, jag läste borgareståndets förhandlingar i riksdagen «
„Ah, Ni sysselsätter Er således med politik.«
»Dessa förhandlingar hafva intresserat mig ända sedan min 

man för några år sedan var fullmägtig. Numera egnar han sin 
tid och sina krafter uteslutande åt vår stads utveckling. Den 
svenska riksdagen är ännu inte mogen för att mottaga och för
verkliga de ideer, som han der hade till uppgift att kämpa för.«

»Och hvilka äro dessa ideer.«
»Skulle Ni inte minnas hans tal om qvinnans offentliga verk

samhet, som på sin tid var omtaladt i tidningarne och till och med 
stod aftryckt i Handelstidningen. Men nu hafva vi, jag och min 
man, den stora frågan mycket klarare för oss än då. Nu vet jag 
på hvilka områden, som man nödvändigt måste skaffa qvinnan till
fälle att få deltaga i det offentliga lifvet.«

»Och på hvilka områden skulle det till exempel efter Er upp

fattning vara?«
»Till exempel — på alla.«
»Det var något summariskt.«
»Vi qvinnor måste alltså först hafva rätt att såsom skrift- 

ställarinnor med pennan i hand kämpa för våra ideer.«
»Denna rätt är ju redan erkänd i vårt land, och jag skulle 

tro. att begåfvade fruntimmer sedan gammalt gjort ett ganska vid
sträckt bruk af densamma. Jag tillåter mig påminna om drott- 
ningarne Kristina och Lovisa Ulrika, om fru Nordenflycht, Anna 
Maria Lenngren, Ulrika Karolina Vidström, Euphrosyne, Kristina
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Berger, Amalia v. Strussenfelt för att nu inte tala om Fredrika 
Bremer, friherrinnan Knorring och Emilie Carlén*).«

»Vi måste för det andra få fritt tillträde till hvarje studium.«
»Skola alla studier utan undantag också kunna innebära någon 

ting verkligt lockande för sant q vinliga naturer?«
»Vi måste vidare ha tillåtelse att som domare få föra rätt

visans talan. Skapelsens herrar böra komma ihåg, att rättvisans 
gudinna var en feminin varelse. — Vi måste vidare såsom läkare 
få läka sår och sjukdomar,«

»Att göra sår synes kanske mången egentligen vara ärofullare 
för en skön qvinna.«

»Skämta inte. Det är statens skyldighet att förskaffa oss rätt 
till medicinens studium.«

»Tyvärr ligger det inte i statens förmåga att der jemte för
skaffa Er en liten obetydlighet, som är ganska behöflig till läkare
yrket. «

»Nämligen —?«
» Patienter. «
»Ack, vi skola veta att bekämpa deras misstroende i både tal 

och skrift.«
»I tal, det torde nog visa sig kraftigt, men i skrift —? .

Min fru, huru tror Ni, att några svarta bläckfläckar skulle taga sig;
ut pa Edra liljehvita, fina fingrar?«

En hastig blixt sköt ur fru Hildegards ögon och träffade
Heribert, så att hans blick sänktes, och han kände blodet stiga åt
hufvudet. Det var dock för honom omöjligt att förklara, om denna 
blick skulle betyda förebråelse eller uppmuntran, helst som fru 
Hildegard obesväradt fortsatte:

»Med ett ord, vi måste förstora och utvidga vår magtställning
O O o

inom det menskliga samhället, och vårt ideal har redan blifvit ut- 
taladt af en bland våra mest beslutsamma medkämparinnor. Ja,

*) Pekia Kuos, Anna Västberg, Vilhelmina Nordstrom, Maria Sofia
Schwartz, Pilgrimen, Vilhelmina Stålberg, Vendela Hebbe, Lea m. fl.
rörö vid tiden för vår berättelse ännu mindre allmänt kända.
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det är icke något annat, som får vara qvirmoutvecklingens

mål än —«
»Nå, ån?«
»Ån qvinnans för ra an ligan de.«
Heribert lät eldtången, med hvilken han hade rört om i de 

brännande kolen, med ett slamrande buller falla ned på eldstenen 

nedanför kaminen.
»Min fru, Ni känner säkert till de af vår tids största natur

forskare antagna teorierna om lifsutvecklingen, enligt hvilka de 
enskilda arternas kroppsgestalter utveckla sig, formas och lämpa sig 

allt efter sina behof i kampen för tillvaron.«
»Jag vet. Men livad följer deraf?«
»Ingenting annat, än att efter denna utvecklingslag den för- 

manligade framtidsqvinnan äfven måste få ett annat kroppsligt ut
seende, än det nutidens damer ega till alla manliga ögons fröjd och 
förtjusning. — Ni är skön, min nådiga, ack jag ber, ingen af- 
värjande rörelse, om Ni icke vill att jag skall betvifla Er uppriktighet. 
Vi män pläga till och med beteckna sådana qvinnor, som i skönhet 
och fägring likna Er, såsom skapelsens krona och härligaste smycke. 
Jas fruktar, att vi hos framtidens förmanligade qvinna icke mera 
skola finna någon anledning till en sådan komplimang. Under in
verkan af den manliga verksamheten skola så småningom den sköna 
finheten, mjukheten, och den behagliga afrundningen hos de qvinliga 
formerna gå förlorade. När de sammetslena händerna fått vänja sig 
vid att med dissektionsknifven gräfva i menskliga inelfvor, skola de 
snart öfverdragas med arbetets hårda hud, och de blå ådrorna, som 
nu skimra igenom som blommor af förgät mig ej, skola förvandlas 
till kantiga grofva ådersträngar. Och Edra vackra, bekymmerfria 
.ansigten! Vet Ni hvarföre, enligt en menniskokännares åsigt, många 
blomstrande flickansigten utöfva en sådan dragningskraft på oss?

Men Ni får inte bli ond på mig . • • Det är emedan . . !
»Nå, livad är det, som Ni inte vågar ut med?«
»Det är emedan de så föga bära prägeln af tankai.«

»Fy, så elakt!«
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>1 den framtid, som Ni uppkastat för mig, skola omsorg ocli 
själsarbete gräfva sina runor i de sköna pannorna och i ansigtena 
skola vi få se de fåror, som vittna om tankarnas arbete. De strå
lande ögon, som för mycket letat i handlingar och böcker, skola 
förlora sin glans, och det synes mig vara utom allt tvifvel, att 
under den qvinnogeneration, som Ni vill framkalla, skola de glas- 
ögonbärande damerna bilda flertalet. Slutligen skall i den för
tätande luften i hörsalar, domstolssalar och studierum kroppens 
blomma förvissna. Ett afmagradt tynande slägte skall uppstå, och 
som en skräckfull visshet står det för mina ögon, att den der 
framtidsqvinnans blå strumpor bli af en fruktansvärd innehållslöshet. 
Den sinliga glädjen skall taga afsked ur den af behagen öfvergifna 
verlden, och det är då lätt att förstå, huru ofarlig den der fram tids- 
qvinnan skall bli, hvilkens magtställning Ni genom det eftersträfvade 
målet vill förstora.«

«Ni målar med en partisk pensel. Och jag tänker, att fram
tidens spegel skall återgifva bilden äfven af andra qvinnogestalteiy 
än dem som Er profetiska blick skådar ... Och den andliga be
hållningen, vinsten i karakterskraft och sjelfständighet — blir det 
ingen utvidgning af vår magt?«

»Det blir raka motsatsen. Det blir störtandet af qvinnan&
välde. Ty hvari ligger öfver hufvud taget qvinnans förnämsta 
styrka?«

»Nå?«
»I — hennes svaghet. Om vi utan förbarmande hafva 

brukat alla våra vapen mot en qvinna, så finner hon till slut hjelp 
i sin hjelplöshet. För en ädel motståndare är den värnlösa 
oöfvervinnelig, och derföre hafva männen mindre att frukta af spjut
spetsen i en amasons hand, än af den bräckliga solfjädern, förd af 
en älskvärd dam. Vi skratta åt damerna om de brösta sig öfver 
sin kraft, men vi äro förlorade, när de bekämpa oss med sin svaghet. 
Vi kunna beherska deras tiots, men vi äro slafvar under deras 
tårar. Det är möjligt, att der vid lag vår hemliga fåfänga spelar
en roll. Vi finna oss och trifvas mycket väl i riddare- och
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känner vår Öfverlägsenhet, Med ett ord, ju böjligare hon vet att 
foga sio-, desto säkrare blir hon herskarinna öfver våra hjeitan, 
under det att just den starkaste qvinnan är den ofarligaste. Föreställ 
Er nu Er framtidsqvinna inför mannen. Hon är beröfvad alla 
svaghetens segerrika hjelpmedel, hon trotsar med sin sjelfständighet, 
och om hon en gång kommer att befolka jorden, så är det icke- 
mera hänsyn och skonsamhet, som kommer att fälla utslaget mellan 
man och qvinna utan den råa styrkan och en äflande täflan i 
kroppskrafter. De blomsterbojor, hvari qvinnan nu förstår att 
fängsla vår fria vilja, äro slitna. Vår undergifvenhet har nått sitt 
slut, och derföre blir äfven resultatet — får jag säga det helt öppet?«

»Ja, naturligtvis.«
»Att qvinnornas inbillade emancipation kommer att medföra 

männens verkliga.«

Heribert hade redan rekommenderat sig, då Samuel Hotberg 
dröjde att komma hem.

Fru Hildegard satt ensam framför den falnande glöden i ka
minen. Det hade börjat skymma i det stora rummet.

Hennes blickar stirrade med ett drömmande uttryck in i fal
askan. Hon talade halfhögt för sig sjelf, en vana som man ofta 
påträffar hos mera begåfvade qvinnor.

Bondeståndets förhandlingar lågo i en vrå, och voro för aftonen
totalt förgätna.

»Bah,« sade hon, hvad skulle det betyda, om min hand blefve 
hård, om min kind mistade sin skärhet, om min blick förlorade sin 
glans, och pannan fårades af rynkor! Jag är ej den qvinna, som 
brukar stå framför spegeln och försjunka i beundran af mig sjelf. 
Och hvad skulle min man säga. Jag tror ej, han skulle bry sig 
derom, och det kunde också göra det samma. Han skall i alla fall 
alltid skatta sig lycklig, att han har mig, som stöder och vägleder



honom. Och andra menniskor. hvad hafva de med mitt utseende 
att göra? Till exempel denne Lidmark, till hvars bitkallande jag är 
skulden, utan att han sjelf vet det. —- Det var i alla fall ett nöje 
att disputera med honom, att gifva akt på, huru han drefs till 
ytterligheter å sin sida under ifvern att vederlägga mig. Åh, han 
skall nog få erfara, att man kan vara stark på annat sätt än sin 
värnlöshet . . . Och artig var han, mycket för direkt till och med. 
Man kunde höra på hvarenda replik af honom, att han emottagit 
sin salongsuppfostran i en hufvudstads fashionablaste kretsar . . . 
Jag må just undra om han skall komma att umgås mycket hos 
oss. Ja naturligtvis. Han skall ju förverkliga min mans, det vill 
säga mina planer ...»

Nu gick det i tamburdörren, hvarföre fru Hildegard afbröt sin 
monolog, och en minut senare inträdde Samuel H of berg sjelf i 
salongen.

»Sitter du här ensam i skumrasket, gumman lilla. Jag tycker 
det kunde vara tid att tända ett par ljus. Jag råkade borstbindare 
Petersson och ett par andra beskedliga själar och vi gingo ut till 
Lorensberg för att få oss en toddy. Som vi bäst höllo på att tuta, 
kom segelsömmare Buchanan och meddelade mig i förtroende, att 
vår nye skyddsling, kanslirådet Lidmark ämnade sig hit i efter
middag för att göra sig bekant i familjen. Jag tog derföre afsked
af de andra och troppade hem. Men efter jag ser, att du är en
sam, så hade naturligtvis Buchanan misstagit sig. Det skulle också 
ha varit en bra märklig tid att göra visiter på!«

»Herr Lidmark har redan varit här och gick för en stund
sedan, efter som du aldrig kom hem. Du ser väl, att det nu är
sena q vallen.«

»Jaja, tiden går undan, när man sitter och pratar med gamla 
vänner. Nå, det kan ju ingen doktor hjelpat! Hvad tyckte du om 
Lidmark?.«

»Det var ett ljushufvud!«
»Hå kors, jaså du har redan hunnit stångas med honom.«
»Jag tog honom i förhör, gjorde jag, ty det tyckte jag kunde



behöt'vas att ha lite reda på folk, som man skall inlåta sig med 
och lita på. Karlen har karakter och är inte en sådan der mes 
som du och många andra. Och han ger skäl för sig med smak, 
äfven när han faktar för åsigter, som inte låta sig försvaras. Men 
jag fruktar, att han ännu inte är riktigt mogen att tdifva någon 
förkämpe för de ideer, som i våra dagar måste bryta sig fram. 
Han tycktes till exempel inte alls fatta vigten af qvinnans 

emancipation.«
»Han är ju ungkarl, och har kanske inte haft så många till

fällen att komma i beröring med qvinnor,«
,,Ih säg inte det. Han visade tvärtom en konversations vana

och ett galanten, som vittnade om mycken erfarenhet i den vägen."
»För tusan, hvad menar du? Vågade han på något sätt för

närma dig.«
»Ah, hvad är det för tokiga ideer af dig. Jag menar bara, 

att han visade sig som en i alla afseenden fulländad sällskapskarl, 
och nog vet du, att en sådan endast kan bildas genom riklig till

gång till fruntimmersumgänge.«

ANDRA KAPITLET,

På dårhuset.
Heribert använde så mycken tid han kunde i början af sin 

vistelse i Göteborg till att på bästa sätt orientera och lokalisera sig.
En dag träffade han i ett sällskap sysslomannen för det stora 

dårhuset på Hisingen, och han höll just på att för denne förklara 
sin önskan att en dag få bese dårhuset, då sysslomannen plötsligt

yttrade :
»Vi fingo för några dagar sedan en dåre, som det säkert skall 

intressera Er att få se och höra. Han heter Malmström och har 
varit domänintendent, samt lär hafva förlorat sitt förstånd af grämelse 
öfver, att hans förmögenhet gått sin kos.«



Heriberts aiisigte bief i hast allvarligt. Han hade under de 
sista dagarne, fängslad af det egendomliga behag, som det numera 
dagliga umgänget i gördelmakaren Hofbergs hus och de ständiga 
disputerna med den sköna och intelligenta frun erbjöd, låtit minnet 
af Lisen och tanken på de pligter, som han frivilligt åtagit sig 
mot henne, förblekna. Han kände i sitt samvete en stämma, som 
förebrådde honom härföre.

följande dag besökte Heribert dårhuset. Men huru förvånad 
bief han ej, då han i stället för den olycklige gamle man, som han 
väntat, fann honom lycklig och strålande.

“Ni erbjöd mig pengar,« sade han, »nu behöfver jag dem ej, 
ty jag är rikare än Ni. Ni tog min dotter. Låt mig få köpa 
henne af Er Här ser Ni mitt sista bokslut. Det visar en ren 
vinst på några millioner ensamt af de sista veckornas spekulationer. 
Jag kan nu betala Er igen min dotters möderne. Vill Ni vara 
snäll och lemna mig ett qvitto, så skall Ni få anvisning på hela 
summan med ränta.«

Under det han vidare förklarade de enskilda posterna i bi
lansen, som han hade uppgjort med blyertsskrift på ett groft ark 
konceptpapper, vandrade Heribert och den vansinnige fram genom 
gångarne i anstaltens vidlyftiga park.

Plötsligt sprang Malmström undan för att försvinna med en 
»affärsvän« som såg mycket nedslagen ut. Den förr så kantige 
och afmätte gubben pratade och gestikulerade med en oerhörd 
liflighet.

Heribert stod der ensam, okunnig om vägen, midt i den stora 
parken. I det han såg sig om för att orientera sig, märkte han 
en man, som satt på en bänk, halft gömd af de djupt hängande 
grenarne på en cembratall, och oafvändt såg på Heribert med en 
blick, som hade ett outtsägligen sorgset uttryck.

Det var för Heribert genast klart, att han måste känna detta 
ansigte med denna skarpa profil, omgifvet af ett mörkt, oordnad! 
hår. Men hvar skulle han söka det i sina minnen? Han sökte
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förgäfves genomgå minnets alla labyrintiska gångar, framåt och till
baka, härs och tvärs, men förgäfves, han fann ingen ting.

Den stackars mannen midt emot honom tycktes hafva gissat, 
hvad som försiggick hos Heribert, ty han nickade åt honom med

ett smärtsamt leende och sade:
»Heribert du känner väl inte mera igen mig, du lika litet

som de andra!«
Dessa ord bröto med ett slag den rigel, som förut hållit en 

vrå af Heriberts minne stängd för erinringens blick.
»Gustaf!« utropade han, fattade hans båda händer och fram

stammade hastigt några ursägter för sitt dåliga igenkänmngsminne, 
hvarunder han sökte att dölja sin bestörtning och sin verkliga

smärta.
Gustaf hade för Heribert varit en god kamrat, en af dessa 

sällsynta ungdomsvänner, som man gerna erinrar sig vid mognare 
år. De hade lärt känna hvarandra under studenttiden. De svärmade 
då båda för matematik. Det närmade dem till hvarandra och för
medlade slutligen en nära vänskap mellan dem.

Gustaf dref då matematikens studium med rent vetenskaplig 
hänförelse och stilla allvarlig flit. Heribert var fästad vid honom 
med ungdomens entusiasm och den från all afund fria aktning loi 
all verklig duglighet och grundlig kunskap, som bildade ett drag i

hans karakter.
Heribert återkallade för sitt minne, huru många gånger de 

båda vännerna promenerat tillsammans vid Fyrisåns strand, i den 
täcka skogen vid Eklundshof eller på. de klassiska Upsala högar, 
huru de der behandlat, planlagt, utkastat och sysslat med alla 
ämnen, inom hvilka de kunde använda sin matematik som be
räknings- och bevisningsmedel. Han erinrade sig, huru de många 
gånger hade lyftat jorden ur sin bana och funnit det helt löjligt, 
att Newton varit så stolt öfver upptäckten af tyngdlagen. Den låg 
så nära och skulle visst icke hafva undgått de båda vännerna, om 
de icke råkat att förargligt nog blifva förekomna af engelsmannen. 
Heribert erinrade sig särskildt en afton. De kommo tillbaka från
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en utflygt till Linnés Hammarby, det ställe som en gång var den 
store naturforskarens älsklingsvistelseort, och der han under sin 
lifstid föredrog sin vetenskap för talrika åhörare från alla jordens 
länder. De hade gjort halt vid Mora stenar. Heribert hade satt 
sig på en sten och Gustaf stod framför honom med ryggen vänd 
mot fornminnena. Han talade efter sin vana halfhögt men fiffigt 
med skarp betoning. Han talade om Emanuel Svedenborg. Med 
alla den moderna vetenskapens och de nyaste upptäckternas hjelp- 
medel bevisade han, att en hel mängd af de hypoteser som den 
lärde teosofen i sina naturfilosofiska, astronomiska och fysikaliska 
skrifter en gång aningsfullt hade uppställt, numera vunnit erkännande 
som oantastliga sanningar.. Och fotande sig på denna kolossala 

af menskligt vetande tornade den unge studentens gigantiska 
fantasi konseqvenser på konseqvenser till en storartad och härlio- 
fast luftig bygnad, hvars alla särskilda hvalfbågar dock hvilade på 
de vetenskapliga bevisens och den jernfasta logikens granitpelare.

Då hade Gustaf för Heriberts feberaktigt uppjagade fantasi 
synts som en högre väsen, som en af mensklighetens heroer. —■ 
Och nu? Nu satt han bredvid vännen, kroppsligt förfallen, sjuk och 
vansinnig och väckte medlidande.

Ändtligen började han sjelf att berätta för Heribert om sig 
och sina öden. Strax efter de båda vännernas skiljsmessa i Upsala 
hade Gustafs far, som han ömt älskade, dött. Då for han ut på 
resor och hvilade än i palmlunder och än på isfält. Men någon 
vän, någon sann lycka hade han icke funnit under sitt irrande lif.

Heribert fattade sin olycklige väns hand och tryckte den 
hj er t lig t. Efter en stum paus sökte han försigtigt leda samtalet på 
Gustafs närvarande tillstånd. Men redan efter de första orden af- 
biöt Gustaf honom hastigt. »Du vill veta, huru jag kommit hit? 
På raka vägen till sanningen ! Dårhuset måste väl vara en mellan
station. Jag vill berätta det för dig. Du vet, huru jag alltid har
tänkt om qvinnorna. Leksaker för förlorade stunder. Det har 
hämnat sig.

Dervid sprang han upp. Heribert förskräcktes öfver den för-
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vandling, som hade försiggått med honom. Hans andedrägt framkom 
varm och flåsande ur det arbetande bröstet. På hans panna brände 
två eldröda fläckar. De bleka läpparne mumlade oaflåtligt obe
gripliga ord.

Plötsligt stannade han framför Heribert och lade båda händerna 
på hans skuldror.

»Heribert,« utropade han. »Den villan har hämnat sig på mig. 
Jag skulle resa till Amerika för att studera den nya verldens ob- 
servatorier. Bland medpassagerarne var en ung och himmelskt skön 
enka med ett svenskt namn. Hon hette fru Kihlblad. Jag ville 
närma mig henne, och i början tyckte jag, att hon uppmuntrade 
mig, men sedan bedrog bon mig, förolämpade mig så grymt som 
endast en qvinna kan göra, derföre att den skymfen aldrig kan af- 
tvås. Jag ville inte trampa samma jord- som denna demoniska 
varelse utan reste hem igen med första lägenhet. Innan jag nådde 
Göteborg hade jag fallit i en nerffeber, som i flera veckor höll mig 
innestängd på sjukhuset. Under rekonvalescenstiden plågades jag 
oupphörligt af hennes minne. För att inte bli vansinnig kastade 
jag mig med kropp och själ i armarne på min första rena ungdoms
kärlek, matematiken. Jag kunde inte sofva, så arbetade jag dag 
och natt på mina problemer, utan skrifmaterialier och fasthållande 
allt i minnet Det var ett jättearbete, hvarunder mina krafter 
växte ut till gigantiska. Så småningom kom en trotsig känsla af 
allmagt öfver mig. Det var mig, liksom stode jag framför sanningens 
beslöjade bild och hölle förhänget i min hand. Mt djerft och 
kraftigt drag. Det skulle falla! Heribert, jag fickskåda sanningen!
— — — I det ögonblicket, som jag hade fått se, hvad ingen 
dödlig före mig skådat, sprang jag upp ur min säng och ringde på 
alla klockor. Väktare, sköterskor och läkare störtade fram. Det 
var ett stort ögonblick. Jag ropade heureka emot dem och visade 
dem i flammande ord, huru vetandets morgonrodnad redan upplyste 
villfarelsens natt. Jag reste upp den stege, på hvilken menniskorna 
kunde stiga upp för att ändtligen plocka ned den sista frukten på 
kunskapens träd. Då skedde det mig liksom alla upptäckare af

ÉkandmaTifkt N.tional-Bibliothek. 1883. If, Helvetets trappor, lf.
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stora sanningar, som icke blifvit korsfästade eller brända. Jag för
klarades vara vansinnig.“

„Men jag är inte vansinnig, Heribert, jag är det inte!“ ut
ropade han med vredgad stämma, så snart han hemtat andan. 
„Eller också har jag alltid varit det. Hör mig Heribert!“

Han talade det följande långsammare och med stark betoning 
i det han kramade Heriberts händer och fastade sina genom
trängande ögon på honom, liksom ville han läsa sin dom på botten 
af Heriberts själ.

„Antag, att det vore menniskoslägtet förunnadt att bo på 
denna redan halfstelnade planet några millioner å,r längre, än detta 
i verkligheten kan blifva fallet.“

„Antag att menniskan utan att förtröttas söker sanningen och 
visheten och skönheten och under denna långa tid gör de härligaste 
upptäckter och vinningar.

„Antag att vårt stolta slägte slutligen till och med funne 
medel att lemna jorden och i lärda expeditioner genomforska de 
andra planeterna.“

„Antag att det slutligen lyckades henne att genom verldsalten 
svinga sig upp ända till skaparens tron för att fråga honom om lös
ningen på hans eviga gåtor.

Och antag slutligen att det samlade resultatet af menniskans 
så förvärfvade vetande och kunskaper sammanstäldes i en universal- 
encyclopedi!“

„Har du kunnat följa mina antaganden?“
„Ja!“
„Godt. — Men hvad säger du, om denna encyclopedi kan 

författas11 redan i dag ? ‘
„Nej, det är ju omöjligt.“
„Hvarföre är det omöjligt? Låt se! Denna encyclopedi skall 

alltså blifva en bok. Hvad skall denna bok innehålla? Ord. Huru 
många ? Till att börja med de femtiotusen som finnes i hvilket 
som helst af de moderna språken, om jag medräknar alla främmande 
hjelpord. — Icke sant?“
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„Jo, visserligen, bara dessa femtiotusen ord, men i oräkneliga 
ställningar, kombinationer, sammansättningar och böjningar.“

„I oräkneliga? Visst inte. Jag har räknat dem. Mina be
räkningar öfver den saken äro ganska noggranna, och här har du 
resultatet. Femtiotusen ord, kombinerade parvis, gifva ett tusen, 
två hundra fyrtionio millioner nio hundra sjuttio fem tusen satser 
om två ord hvardera.

„Satser med tre ord kunna bildas till ett antal af 
•20,832033,350000 eller i rundt tal tjugoen billioner.

„Med fyra ord i hvardera få vi 260385,41 7812,487500 
eller i rundt tal två hundra sextiotusen billioner satser.

„Och om vi gå ända till satser med sexton ord i hvardera, 
så få vi ett hundra sjuttio sex decillioner perioder eller satsbygnader. 
Dermed är uttömdt allt, som kan utsägas med dessa femtio tusen 
ord. Dermed är sagdt allt, som kan innehållas i den der ency- 
clopedien. I antalet af dessa satser måste man återfinna Tegners 
Frithiofs saga och Shakspeares Hamlet och Goethes Faust och Fader 
Vår och den förhistoriska menniskans historia, — med ett ord allt 
hvad en menniska någonsin kunnat tänka eller i en framtid kommer 
att tänka, som ligger inom möjlighetens område. Ja, i dessa satser 
hvilkas antal jag noga känner, måste universalencyclopedien ligga 
innesluten, liksom kärnan i skalet, och der bär härefter blifva alla 
menniskors enda och uteslutande bemödande och sträfvan att med 
förenade krafter skaffa fram denna kostliga kärna ur det hölje af 
okunnighet och vantro, som omgifver henne.

„Denna jätteuppgift måste nu i enlighet med arbetsfördelningens 
princip och med tillhjelp af ett af mig uppfunnet stenografiskt 
system, som är utomordentligt tidsbesparande och låter pennan löpa 
lika fort som den snabbaste tanke, lösas efter en i alla detaljer 
redan utarbetad plan. Jag räknar dervid på medverkan af tio mil
lioner bildade, som, fördelade på hela jorden, utan hänsyn till 
skiljda vistelseorter eller olikheten i språk oaflåtligt skola arbeta på 
det stora verket. Jag har räknat ut, att universalencyklopedien på 
detta sätt skall vara fullbordad inom icke fullt fyra hundra år! —
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Tänk dig på bara fyra hundra år! — Om menniskan fortfar att 
som hittills låta sig ledas af slumpen under sitt famlande efter 
sanningen, skulle många gånger fyra hundra årtusenden förgå, innan 
vårt slägte hunnit till denna stolta höjd, dit mina ideer inom så 
kort tid skall lyfta detsamma. Tänk hvilken framtidsutsigt jag 
öppnar för menskligheten! Sanningen! Sanningen! Att få se och 
fatta och tillegna sig och behålla sanningen, och icke längre be- 
höfva gå i ledband af prester och narrar och bedragare och be
dragne — — —“

Hans stämma hade under de sista satserna antagit en hänförd 
talares fulla ton, hans klena gestalt tycktes växa, hans armar och 
händer gestikulerade, och hans ögon glänste liksom fordom i de 
oförgätliga stunderna, då de båda vännerna vandrade vid Fyris 
stranden och med ren hänförelse sökte sanningens och vetandets spår

Plötsligt sjönk han åter till sammans. Han stoppade hastigt 
händerna i fickan, slog ned ögonen och hviskade sakta till Heribert:

,,Der kommer en af väktarne. Jag vill icke uppväcka någon 
misstanke, på det att de må låta mig få arbeta i lugn och ro. 
Ty åtminstone jag vill för min del lösa min andel i den stora upp
giften, om äfven den öfriga verlden icke bryr sig om min upptäckt. 
Lofva mig att komma tillbaka. Jag skall då visa dig, huru jag 
har arbetat “

Sedan strök han sitt hår tillbaka ur pannan, tog afsked af 
vännen med ett lätt handslag och blandade sig med de öfriga pa
tienterna, som nu vid ljudet af en klocka lemnade trädgården och 
strömmade fram till stora bygningen.



TREDJE KAPITLET.

Godhjertenheten bär frukt.
Heribert hade knappast återkommit till sin bostad, förr ån 

•flera större vexlar presenterades h«nom till betalning, utfärdade af 

Malmström, som uppenbarligen dragit en oerhördt vidsträckt an
vändning af det löfte, som Heribert skriftligen gifvit honom. Det 
var för Lidmark omöjligt att genast inlösa alla dessa trattor, och 

han måste derföre underhandla om förlängningar och omsättningar.

Han ansåg pligten bjuda honom att ofördröjligen underrätta 

Samuel Hofberg om sin förändrade förmögenhetsställning och de 

ekonomiska bestyr, hvarmed han under den närmaste framtiden 

nödgades sysselsätta sig.
Det var svårt att säga, hvilket intryck denna underrättelse 

gjorde på den dryge borgaren. Heribert tyckte sig emellertid mäika, 

att han plötsligt började omgifva sig med en tillbakadragen kyla.

Hofberg tycktes emellertid råda Heribert till att söka få vexlarne 

förklarade ogiltiga på den grund att Malmström sannolikt redan 

burit inom sig frön till sin sinnesrubbning, då han utfärdat dem.

Mot ett sådant försök uppreste sig emellertid Heriberts eget 

sjelfm ed vetande. Ty han visste, att han gifvit sitt löfte under 
egendomliga omständigheter, som låtit Heribert ana, att Malmströms 

sinnesstämning skulle blifva synnerligen upprörd.
Han kunde icke heller påstå, att han af någon annan person 

eller omständighet blifvit lockad att ställa sin förmögenhet till den 

ruinerade mannens disposition.
Han ansåg sig likväl skyldig att i saken tala med en fram

stående och vida berömd lagkarl, men efter samtalet med denne 

var Heribert lika klok som förut, endast något fattigare.
Heriberts bjerna brände, ty det var ej så lätt att på en gång 

taga farväl från medvetandet att vara en ekonomiskt oberoende man. 
Han hade af det korta samtalet med Samuel Hofberg mer än väl
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förnummit, hvad denna ställning betyder, dä fråga är om att be- 
döma en menniskas sociala värde.

Han vandrade just i ett feberaktigt upprördt tillstånd fram oeb 
tillbaka i sitt bostad, då en tjenarinna från det Hofbergska huset 
aflemnade ett bref.

Det var icke från mannen utan från hans fru.
„Jag har hört,“ skref denna, „att en motgång träffat Er, som 

möjligen för tillfället gjort Er mindre hågad för umgängeslifvet. 
Det torde deiföre kanhända vara en icke ölverflödig försigtighet af 
mig att underrätta Er, att jag, det inträffade oaktadt, icke gerna 
afstår från Ert vanliga, intressanta aftonsällskap, ehuru min man 
tyvärr icke kommer att tillbringa denna afton hemma.“

Det vai just icke så lätt att afgöra, om något var att läsa 
mellan raderna på denna biljett, och i så fall hvad detta kunde vara.

En lång stund var Heribert fullt och fast besluten att lemna 
inviten utan afseende och sedan skylla på, att han missuppfattat 
densamma, helst som han nog derjemte äfven kunnat förebära andra, 
fullgiltiga skäl för ett uteblifvande.

Men efter hand som tiden led, och den stund närmade sig, 
då han brukade göra sitt inträde i Hofbergs hemtrefna salong, blef 
han allt mera obeslutsam, och följden blef, att han lika punktligt 
som vanligt visade sig hos den rike gördelmakaren vid Drottninggatan.

Fru Hildegard var mycket riktigt ensam.
„Hvad är väl förlusten af en förmögenhet för den, för hvilken 

kärlekens saliggörande gårdar stå öppna,“ sade hon, sedan samtalet 
blifvit fördt på det ämne, som mest sysselsatte Heriberts tankar.

„Dessa gårdar hafva för längesedan tillslutit sig för mig,“ sade 
Heribert med en suck.

,,Ni har då ljufva minnen, som Ni icke vill eller kan glömma?“
„De ljufva minnena äro väl det, som menniskan sist af allt 

släpper ifrån sig. Mina minnen äro dock till en stor del sådana, 
att jag helst skulle önska att de vore borta.“

„Ni är en gåta, herr Lidmark.“
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„Det vill kanske säga en qvirma. Komplimangen kan vara 
tvetydig.“

„Jaså Ni tilltror mig tvetydigheter.“
„Ja, min fru, så vida Ni ej sjelf behagar i det ordet inlägga 

en annan och sämre betydelse, än den hvaruti jag begagnade det 

samma.“
„Nu måste Ni förklara Er.“
„Jag hoppas att endast behöfva åberopa som ett axiom den 

tidsåldrar igenom erkända satsen, att ingen kan utransaka ett 
qvmnohjerta. Allt som ej kan utransakas, har ju alltid mera än
en tydning.“

„Det var mycket djupsinnigt. Kommer Ni ihåg den dag, som 
Ni så ifrigt bestred mina åsigter om qvinnans emancipation?“

„Mycket väl, min fru.“
„Vi talade då likväl ej om qvinnans emancipation i kärleken. 

Herr Lidmark, medger Ni ej, att qvinnan i detta afseende nu 
suckar under ett ovärdigt tvång. Bruket har stiftat en lag, som 
säger att en qvinna ej får förklara sin kärlek för en man, att hon 
ej kan erbjuda honom sitt hjerta. Och detta är ju likväl en af de 
rättigheter, som ligga aldra djupast grundade i qvinnans egen 
menskliga natur.“

„.Ja, det är sannt med en enda förutsättning.“
„Hvilken då.“
„Att qvinnan är i tillfälle att låta sin hand följa med hjertat."
„Ni menar äktenskapet.“
„Ja.“
„Alltså om en god, ädel, varmhjertad och tänkande, intelligent 

qvinna höjde sig till den grad öfver fördomarne, att hon trots de 
bojor för skenets skull, som hon en gång lät pålägga sig vid vig- 
selpallen, erbjuder en henne värdig och andligen jemnbördig man 
sin själs ädlaste offer och tillika äfven i materiella ting skaffade 
honom det stöd, som han behöfver för att kunna verka med fram
gång, skulle Ni döma öfver den qvinnan?“



„Nej, det behöfver jag inte. Hermes ohederliga handlings
sätt dömde sig nog sjelf.“

„Ni väljer starka ord, herr Lidmark!“
„Och Ni väljer underliga liknelser, fru Hofberg. Jag fruktar, 

att jag i dag gjort mig skyldig till att irritera Er, hvarföre jag 
genast tager mig friheten rekommendera mig och önska Er en god 
natt!“

FJERDE KAPITLET.

Hos magister Malmborg.

Lisen blef. såsom Heribert väntat, hjertligt och vänligt upp
tagen i den gamla magister Malmborgs hus. Det var endast en 
skugga, som ganska snart bär mötte henne, hvarom Heribert icke 
kunde hafva någon aning.

I huset var inackorderad en, ung man, på sätt och vis slägt 
dill familjen, som hade anställning på ett kontor.

Göran Säfström var en aktningsvärd och samvetsgrann ung 
man, men strax efter Lisens ankomst kom en broder till Göran, som 
var löjtnant vid Skånska Dragonerna, till Malmö och skulle äfven 
bo hos Malmborgs under sin vistelse i staden.

Denna vistelse blef snart utsträckt på obestämd tid.
Till en början inskränkte den lefnadsglade men lättsinnige och 

principlöse unge officeren sig till att egna Lisen en artig uppmärk
samhet, men för hvarje dag blef han enträgnare, besvärligare och 
närgångnare.

Lisen insåg snart, att det skulle blifva henne omöjligt att i 
längden våga stanna i samma hus som denne hänsynslöse man, helst 
som hon icke ville framföra några klagomål till magister Malmborg
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eller hans fru. hos hvilka båda den hurtige och vackre officeren stod
högt i ynnest.

Detta ansåg hon sig så mycket mindre kunna göra, som löjt
nant Frithiof betalade sin inackordering rundligt och dessutom ofta
bjöd familjen på nöjen, som den gamle läraren med sina begrän
sade tillgångar eljest aldrig skulle hafva kunnat bestå sig,

Det var aldeles uppenbart, att det skulle hafva varit en stor
uppoffring för det åldriga paret, om de måst anse sig nödsakade 
att anmoda löjtnant Frithiof att skaffa sig en annan bostad.

Lisen funderade derföre på att skrifva till Heribert och bedja
honom skaffa sig något annat hem.

Hon hade erhållit kännedom om, att hennes far drabbats af 
den svåra olyckan att förlora sitt förstånd, och ansåg derföre med 
rätta Heribert numera vara hennes enda stöd och värn på jorden.

Men hon fruktade mycket, att det lätt kunde få ett utseende 
af ostadighet och otacksamhet, om hon ej visade sig nöjd med den 
fristad han så ädelmodigt beredt henne, och derföre uppsköt hon 
att skrifva dag efter dag.

En eftermiddag, då Frithiof hade beredt sig tillfälle att träffa 
henne i enrum och dervid varit mer än vanligt ogrannlaga samt 
med våld röfvat en kyss, satt hon ändtligen vid skrifbordet och 
anförtrodde i ett bref Heribert så mycket som hon möjligen kunde
af sina bekymmer och svårigheter.

Då inkom magister Malmborg och meddelade henne den vid 
detta tillfälle dubbelt förkrossande underrättelsen, att Heribert Lid- 
marok genom hennes fars förvållan förlorat hela sin föimögenhet 
och var i grund ruinerad, samt att derigenom utsigterna föi honom 
att i Göteborg bereda sig en verksamhetsbana blifvit väsendtligen

reducerade.
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FEMTE KAPITLET.

Nya utsigter.
Brefvet blef icke afsåndt, men om några dagar kom Heribert 

sjelf till Malmö för att se om sin skyddsling. Han hade godt om 
tid att resa, ty de personer, som kallat honom till Göteborg, och 
af hvilka han var beroende för realiserande af sina planer och ideer, tyck
tes nu vilja låta hela saken falla i glömska eller hvila till en obe
stämd framtid. Heribert förstod mer än väl, att det var den öfver- 
spända gördelmakarefrun, som nu med hela sin energi motarbetade 
honom, sedan han tillbakavisat det skymfliga anbudet, att få njuta 
hennes hemliga ömhetsbetygelser.

Det var en fruktansvärd tanke, att Lisen af andras mun skulle 
hafva erfarit, huru dåligt det gick för honom.

Nu sutto Lisen och Heribert bredvid hvarandra på den gam
malmodiga soffan i Malmborgs sal och talade förtroligt såsom två 
syskon, som på länge ej sett hvarandra.

Titlarne hade redan efter ömsesidig öfverenskommelse blifvit 
bortlagda.

Heribert hade så skonsamt som möjligt antydt för henne följ
derna af hans förändrade ekonomiska ställning.

„Jag förstår, sade hon, att derutaf följer, att du ej längre 
kan betala för mig här i huset, och den anordningen var ju också 
endast tills vidare. Det kan också vara hög tid att jag gör nytta 
af hvad jag lärt mig till att förtjena mitt bröd. Läs denna an
nons.“

Hon räckte honom ett urklipp ur en stockholmstidning.
Den med blyertspenna förprickade annonsen lydde sålunda:
5;En anständig, bildad och om möjligt musikalisk dam sökes 

att representera som husmoder på ett större landtgods samt att 
samtidigt vara sällskap åt en gammal herre Det garanteras för 
att anställningen är i allo respektabel, angenäm och bekymmerfri.“

Heribert skakade hufvudet.
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„Hvad menar da med denna annons?“ frågade han. „Du
canker väl icke på att erbjuda dig att sköta en sådan plats?“

„Hvårföre icke?“ svarade hon och rodnade lått.“ Första ögon
blicken, då jag läste denna annons, gjorde den äfven på mig icke 
något lockande intryck, men mina tankar kommo dock allt jemt 
tillbaka till den samma, och de betänkligheter som jag hade i bör
jan, försvunno så småningom. Jag tänkte på, att min far undei 
den sista tiden var ganska nöjd med det sätt, hvarpå jag skötte 
hans hushåll. Och då syntes det mig som en vink af ödet, att 
denna annons just kom under mina ögon, då jag redan förut tänkte 
på något sätt att på egen hand taga mig fram genom verlden, ty 
jag har sedan en tid haft anledning att önska att komma bort

härifrån.“
Heribert stirrade på den unga flickan, som om han icke ville 

tro sina öron. „Hvad vill det säga?“ sade han, och hans upprörda 
-ton förrådde, att han uppfattade den unga flickans ord mycket all
varsamt. „Jag trodde, att om du behöfde något skydd, så skulle

jag a _
,,Du missförstår mig, gode Heribert,“ sade Lisen rodnande. 

„Det finnes obehag, mot hvilka en flicka blott kan skydda sig genom 
att undvika dem. Om någon, trots det jag afvisat honom, icke 
vill uppgifva hoppet att ändå förvärfva sig mitt tycke, så kan ingen
tredje förbjuda honom det.“

„Du har således en friare? Och derom har jag icke hört ett 

ord! Hvem är det?“
„Tillåt mig, jag ber, att förtiga det. Låtom oss återvända 

till vårt ämne.“
Lisen framtog ett bref ur sin klädningsficka.
..Här är svaret på min ansökan till den annonserade platsen.“ 
Du har alltså redan skrifvit. Det var att vara mycket rask

i sina beslut.“
„Gode Heribert, en förfrågan förpligtar mig ännu inte till att 

antaga platsen, men en ansökan kunde lätt ha varit förspild möda, 
om den hade kommit för sent. Jag ämnade inte att fatta något



afgörande beslut förr än jag hade meddelat mig med dig, och för 
öfrigt fick jag detta bref först i dag morgse.“

Heribert vek upp brefvet med en mycket missnöjd min. Het 
lydde sålunda:

„Högtärade Mamsell Lisen Malmström !
Var till att börja med öfvertygad om mitt lifligaste deltagande 

i den olycka, som drabbat Er far. Jag hade visserligen icke 
äran att vara närmare personligen bekant med honom, men 
en hvar vet, att han under sin helsas dagar var en man af 
ära och en utmärkt embetsman

Min onkel, generalen, baron von Sporre på Sporreholm an
ser det som ett nöje att nu kunna erbjuda Er ett hem.

Min onkel är sedan tjugo år tillbaka enkman, och hittills 
hafva qvinliga slägtingar förestått hans hus. Trots sina sextio
fem år och de lidanden som ålderdomen hos en militär, som 
flera gånger varit sårad, förer med sig, älskar han att alltid 
kunna bjuda sina talrika gäster på ett öppet och gästfritt hus, 
och behöfver derföre en dam, som gör les honneurs och förer 
högsta ledningen öfver huset.

Jag anser det vara min pligt att icke dölja för Er, att min 
onkel, trots sina förträffliga egenskaper är svår att behandla, 
att han har egenheter, från hvilka ingen, som står i nära 
beröring med honom, får bortse. Men vid längre umgänge 
med honom skall den, som vet att rätt taga honom, äfven 
finna sig väl hos honom. I)en som tjenar honom med fast 
karakter, tålamod och hängifvenhet, kan verkligen göra sig 
oumbärlig för honom och vara viss på hans tacksamhet.

För den plats, som jag har den den äran att erbjuda Er, 
har han bestämt en lön af ett tusen riksdaler.

Skulle Ni vara hågad att antaga detta erbjudande, så beder 
jag, att Ni godhetsfullt meddelar min onkel, när Ni vill göra 
honom det nöjet att presentera Er på Sporreholm.

Med utmärkt högaktning 
Karl von Sporre, 

Hofrättsråd.“
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Heriberts drag uppklarnade under läsningen af detta bref.
„Jag tror nog,“ sade han, att en sådan ställning kan vara 

ganska lockande för dig. ■ Men det ser ut, som om generalen hade 
ett ondt, häftigt lynne, som tvingar honom att erbjuda värdinne- 
platsen i sitt hus ät en främmande, sedan hans anförvandter visat 
sig icke kunna hålla ut hos honom. Hofrättsrådet skulle eljest icke
uttryckligen hafva skrifvit en sådan varning i sitt bref.“

„Just det, som uppväcker betänkligheter hos dig, lockar mig 
att antaga platsen. Generalens slägtingar hafva dragit sig tillbaka. 
Jag kommer alltså icke att stå någon af dem i vägen. Det synes 
mig mindre betänkligt att antaga en sådan plats hos en gammal 

man med kantigheter och ojemnt lynne än hos någon, som ar ange
näm, och der man skulle afundas mig min ställning. Der svårig
heter finnas att öfvervinna, der förtjenar jag mitt bröd och tager

icke emot någon allmosa.“ ° _
Heribert måste medgifva riktigbeten af dessa åsigter, ocb

väninnans planer syntes honom nu i helt annat ljus än förut. Han 
måste medgifva, att det skulle vara lyckligt för henne, om hon er

höll denna plats och visade sig densamme vuxen.

SJETTE KAPITLET.

En gammal krigare.
Slottet Sporreholm låg temligen ensligt och långt från någon 

större stad. Generalen hade äfven under de senare åren tagit foga 
notis om det offentliga lifvet. Han kände derföre icke till domän
intendenten Malmström, och namnet Malmström förekom honom til 
och med fullkomligt främmande, då hans nevö, hofrättsrådet skref 
till honom, att han i mamsell Malmström hoppades hafva funnit en 
lâœpli„ dam att representera i generalens hus. Hofsrättsrådet

ua Helvetets trappor. 17.
Skandinaviskt National-Bibliotbek. 1883. 17.
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meddelade, att efter livad han inhemtat, mamsell Malmström var 
dotter af en aktad o oh ansedd landtembetsman, som drabbats af en 
sinnessjukdom, att hennes yttre var dfstingeradt och tilltalande, 
hennes rykte fiäckfritt och hennes uppfostran fulländad, samt att 
hon utom sin far och en gammal faster, med hvilken hon icke 
trifdes tillsammans, icke egde någon närmare anhörig, så att ett 
godt hem var mycket välkommet för henne, så snart hon hunnit 
ordna sina angelägenheter.

Generalen blef icke mycket tillfredsstäld af detta bref. Det 
hade redan förflutit sex veckor, sedan hans sista sällskapsdam, en 
kusin till honom, med hvilken han aldrig hade kunnat förlikas eller 
draga jemnt, i följd af en mycket häftig scen, hade lemnat honom.

Och ännu var hennes plats icke besatt, man hade väl inledt 
underhandlingar med åtskilliga damer, men de hade icke ledt till 
något resultat.

Nu var en funnen, som sannolikt skulle vara passande, men 
hennes far hade måst föras till ett hospital, hon kunde kanske ej 
komma utan dröjsmål, och när hon kom, skulle hon naturligtvis 
presentera sig i sorgkläder, nedtryckt af smärta Och generalen 
längtade efter förströelse, efter ett sällskap, som kunde muntra 
honom. Ty han var nu svårt plågad af gikten.

I slottet gick allt huller om buller. Ingen ting var i sin 
vanliga ordning. När det kom gäster, så felades än det ena och 
än det andra. Generalen svor och huserade öfver betjeningen, men 
följden deraf blef blott, att folket uppsade sin tjenst. Han var visser
ligen van vid, att tjenstefolk om byttes hos honom mycket ofta, 
men han hade hittills icke haft något att beställa med att skaffa 
och välja ut andra.

Den glädje, som brefvets första rader hade förorsakat honom, 
försvann derföre ganska snart. Hans min blef allt mera mörk. 
Det var ju utsigt till, att han ännu längre skulle uthärda med 
detta tillstånd, och nödgas att gifva sig till tåls, intill dess den nya 
mamsellen behagade infinna sig, och hon kanske behöfde en rund
lig tid dessförinnan till att ordna egna eller faderns angelägenheter.
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Egenvilliga ocli otåliga naturer såclane som generalen utmåla 
gerna för sig, så snart som svårigheter hota dem, alla oangenäma 
fall, som möjligtvis låta tänka sig, och reta derigenom upp sig 
sjelfva samt besluta sig sedan under öfverilningen till handlingar, 
som förutsätta de aldra ogynsammaste antaganden lika lätt som de 

sannolikaste.
„Pojken har blifvit. tokig,“ brummade generalen, som ännu 

titulerade sin brorson på samma sätt som för trettio år till baka. 
„Skall jag först gå här och vänta en rund tid och sedan se en gråt
mild fysionomi i min närhet. Och hvad är det för en dam? 
Dotter till en embetsman på landet. Hvad förstår hon sig väl på 
att representera! Hon har kanske kokat kaffe bra nog för några 
bondpatroner och krämarefruar, det är säkert allt.

Generalen beslöt att gifva en qvinlig kusin, som bodde i
residentstaden, och som förut varit hos honom, en vink att komma 
till baka, samt att skrifva till sin brorson, att han icke ville an
lägga någon asyl på Sporreholm för fattiga flickor, men samtidigt 
äfven underrätta mamsell Malmström, att han icke behöfde henne. 
Det kunde ju eljest vara möjligt, att hon, innan hans brorson
Karl skref till henne, träffade anstalter till sin afresa och sedan

äfven sannolikt gjorde svårigheter.
Generalen hade aldrig varit någon vän af brefskrifmng, och 

nu, då gikten marterade honom, var honom ett sådant arbete
dubbelt obehagligt. När han hade skrifvit brefvet till sin kusin
fröken von Kalkonkam, behöfde han hvila sig. Följande dag fick 
han med möda det andra brefvet till sin brorson i ordning. Tredje 
dagen öfverlade han med sig sjelf, om det icke var öfverflödigt att 
skrifva särskildt till mamsellen och uppsköt påbörjandet af denna 
kinkiga skrifvelse änu en dag. Först tjugofyra timmar senare hade 

han lyckats fullända följande skrifvelse.

„Min'goda mamsell!
Gör Er inte besvär. Platsen upptagen. Min brorson har 

väl skrifvit, att han burit sig dumt åt. Önskade en dam,
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som lefvat med i stora verldem Vet icke, om Ni har släg- 
tingar af den rang, att de kunde besöka Er. Beklagar alltså 
uppriktigt, om min brorson ingifvit Er förhoppningar.

Med all aktning 
General baron von Sporre.“

Detta efter generalens åsigt öfvermåttan höfliga bref skickades 
nästa morgon på posten.

Två timmar senare erhöll generalen en mycket prydligt skrif- 
ven biljett, hvaruti Lisen anmälde för honom, att hon vid middags
tiden skulle komma för att personligen föreställa sig för honom 
och hoppades, att hans godhet och öfverseende skulle göra det lät
tare för henne att vinna hans tillfredsställelse.

„Jo, det var just en skön historia!“ mumlade generalen. „Nu 
får jag henne på halsen, och så har jag beställt hit den andra.“ 

Han läste ännu en gång igenom brefvet. Mycket bra sagdt. 
Godhet och öfverseende. En vacker stil, anspråklösa ord. Den der 
är bestämdt inte så grälsjuk som kusin Agata. Men det är för 
sent. Gör mig ondt, att hon skall vara tvungen att vända om 
igen. Kalkonkamskan skulle rifva ut ögonen på mig, om jag gjorde 
henne till narr.“

Generalen skickade sin vagn till ångbåtsstationen. Han måste 
taga emot Lisen Malmström och åtminstone behålla henne, tills 
ångbåten på återvägen passerade stationen, så att hon kunde följa 
med den tillbaka. Men detta skulle icke ske förr än följande dagen.

Om han än icke var omedveten om den pinsamma situation, 
hvari han hade försatt sig gentemot den unga flickan, så att han 
redan ångrade sitt öfverilade handlingssätt, så drefs han dock ännu 
mera af en viss nyfikenhet att med otålighet vänta på vagnens 
återkomst. Han släpade sig, trots sina häftiga giktsmärtor till 
fönstret för att pröfva, huru den ankommande skulle taga sig ut, 
innan hon presanterade sig för honom.

Intrycket var öfverraskande och öfverträffade hvarje förväntan. 
Med en älsklig lätthet och graciöst behag svingade Lisen sig ur
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vagnen, och generalen tillstod för sig sjelf, då han såg henne vandra 
uppåt slottets portal, att han endast kände få damer, som i naturlig 
och osökt elegans kunde täfla med mamsell Malmström. Hon var 
visserligen mörkklädd, men detta klädde henne utmärkt. Hennes 
toilett var enkel, men den lät de sköna linierna hos hennes ädla 
gestalt framträda på det aldra fördelaktigaste sätt.

Generalen hade gifvit befallning att föra Lisen in i de rum, 
som hennes företräderska hade bebott, på det att hon der skulle 
kunna ordna sin toilett. Nu kunde han knappt vänta, tills hon 
visade sig.

„För fan i våld med Kalkonkamskan,“ brummade han för sig 
sjelf. „Pojken är i alla fall intet dumhufvud Det synes, att 
han har gjort ett förträffligt val. Jag skall såga henne, att jag 
har gjort ett dumt streck eller ännu bättre, jag telegraferar till 
kusin Agata. Denna flicka skickar jag icke bort.“

SJUNDE KAPITLET.

„Godhet och öfverseende."
Lisen lät icke generalen vänta länge.
Han ville resa sig, när man anmälde henne, men hon sprang 

fram till honom, när hon såg, hvilka ansträngningar den gamle 
mannen gjorde, och tryckte honom med len och mild hand ned i

stolen igen.
Hennes ansigte bar en lätt rodnad och var af underbar skönhet 

i detta ögonblick, då rädd förväntan talade ur hennes öga.
„Ni får inte stiga upp för Er vårdarinna, herr general,“ sade 

hon „Om jag skall ha den lyckan att få tjena Er, så är det min 
rättighet och min pligt att bespara Er till och med den minsta

möda!“



Hon sade detta, emedan han trots hennes bön ville resa sig. 
Han var liksom bedårad af hennes älskliga väsen. En så angenäm 
och mild varelse hade han ännu aldrig träffat. Han erfor en 
känsla liknande en faders, som efter en lång skiljsmessa återfår 
sin dotter.

„Min bästa mamsell,“ sade han med en min, som annars icke 
var honom egen, och som han icke kände igen hos sig sjelf. „Ni 
är sjelf skulden, om jag åsidosätter den artighet, som jag är skyldig 
en dam. Men var god och tag plats. Jag behöfver här i mitt 
hus en dam, som representerar husfrun och håller mig gamle man 
sällskap, när jag är ensam. Men fastän jag hittills för detta ända
mål haft slägtningar och anhöriga hos mig, känner jag ingen annan 
vård än den, som blifvit mig lemnad af för detta ändamål särskildt 
legda personer, och dessa härda sällan länge ut hos mig. Vill Ni 
försöka det med mig, så skall jag derföre bli högst erkänsam, men 
Ni är icke förpligtad dertill! Det är Er uppgift att öfvertaga högsta 
ledningen af mitt hushåll och göra les honneurs för mina gäster. 
Vidare gå icke Edra förpligtelser.“

„Herr general,“ svarade Lisen. ,,0m Edra anhöriga öfver- 
lemnat omsorgen om Er vård åt främmande personer, så har väl 
det skett, emedan Ni träffat sådana anordningar. Men jag kommer 
i Ert hus under helt andra förhållanden. Jag har inte den äran 
att stå i något skyldskap till Er. Mig kunna alltså inga andra 
band här gifva en varaktig ställning än de, som bindes af min ifver 
att göra mig nyttig för Er. Jag skulle här omöjligen kunna känna 
mig säker och hemmastadd, om jag beröfvades den skönaste rättig
heten ■— att få vårda Er, som en dotter vårdar sin far. Och om 
jag i denna hufvudsak lyckas förvärfva mig Er tillfredsställelse, kan 
jag som en bisak företräda en husmoders plats.“

„Det skulle nog bli angenämt för mig,“ utropade han och 
betraktade Lisen med stigande välvilja, men jag fruktar Ni snart 
skall tröttna på den saken. Jag är en nyckfull och otålig patient, 
och derjemte ofta ganska grof, utan att vilja det.“

„Emedan Ni förut blifvit vårdad af legda händer.“
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Generalen såg förvånad på henne. Han ville säga något, men 
han höll det inne.

Lisen, som gissade hans tankar, sade: ,
„Ni vill säga, att äfven jag blir betalad för de tjenster jag

kan göra Er.“
„Min bästa mamsell,“ protesterade generalen lifiigt. ,}Jag 

har på intet sätt velat antyda något sådant.“
„Och dock ligger en sådan tanke nära,“ svarade Lisen. „Jag 

är ju en främling för Er och är fattig, jag måste förtjena mitt 
bröd. Men om jag äfven befinner mig i detta läge, så skulle jag 
dock aldrig för penningar göra personliga tjenster. Jag har mot
tagit anställning hos Er i förhoppning att förvärfva mig erkännande, 
tacksamhet och belåtenhet, samt att här kunna vara nyttig, och 
utan detta hopp skulle jag icke stanna qvar för någon om än så 
hö»' aflönine. Blott förvärfvadt förtroende och förtjent välvilja kan 
här förskaffa mig den aktade ställning, som skiljer mig från de 
lönade tjenarne, och jag tillåter mig derföre bedja Er, hen general, 
att icke tala om de lönevilkor, som herr hofrättsrådet erbjudit mig, 
utan i stället efter som Ni blir nöjd med mig, förse mig med de 
medel, som jag behöfver, för att äfven till det yttre kunna upp
fylla de anspråk, som framgå af min ställning i Ert hus. Först
senare, då Ni stadgat Ert omdöme om min duglighet, skall jag 
bedja Er att bestämma ett visst honorar, ty det är nödvändigt, att 
jag äfven gent emot Er får en fri, oberoende och säker

ställning.“
„Vid Gud,“ utropade generalen och räckte Lisen handen, 

min brorson har riktigt förskaffat mig en stor lycka. Ni tänker,
som om äkta aristokratiskt blod flöte i Edra ådror. Ingen annan 
än Ni skall sköta om mitt hus, och jag skall nog visa mig tacksam.“

Hon förde den åldrige herms hand till sina läppar, men han 
tillät henne icke kyssa handen utan tryckte sjelf en kyss på hennes

panna.
Derefter ringde han och befalde den inträdande kammar-
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tjenaren att meddela slottets hela betjening, att de hade att lyda 
mamsell Malmström såsom honom sjelf, och att denna dam för 
framtiden skulle komma att förestå hans hus.

ÅTTONDE KAPITLET.

De första lärospånen.
Lisen begaf sig på sitt rum.
Hon kände sig obeskrifligt lycklig. Hon hade läst i den gamle 

herrns ögon, att hon förvärfvat sig hans välvilja, och hon kände 
inom sig kraft nog att qvarhålla den. Hade han än sina nycker 
och egenheter, så var ju detta fallet med hvarje sjukling, och han 
tycktes dock icke vara så svår att behandla, som hofrättsrådet an- 
tydt. Hon trodde sig redan nu kunna säga, att han egde ett varmt 
och känsligt hjerta.

Uppfyld af glada förhoppningar skref hon till Heribert Lidmark 
om intrycken af det första mötet med generalen och började sedan 
på att orientera sig i sin nya verksamhetskrets.

Kammarjungfrun, som hon frågade om ett och annat, visade 
en förvånad uppsyn, då Lisen förbjöd henne att tala om generalen. 
Hon hade tydligen gerna velat berätta om hans egenheter.

I)å Lisen af hushållerskan begärde att få genomse hushålls- 
. böckerna, förklarade hon, att hon icke var van vid att blifva kon

trollerad, och kokerskan gjorde stora ögon, när Lisen äfven besåg 
köket. Folkets miner sade henne, att man icke var van vid någon 
uppsigt och icke heller skulle tycka om det. Hushållerskan gaf 
slutligen uttryck åt denna missbelåtenhet, i det hon meddelade Lisen 
att hon redan hade sagt upp sin plats och genast skulle lemna 
tjensten, om man blandade sig i hennes angelägenheter.

Hushållerskan tycktes hafva väntat, att den unga mamsellen
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med goda ord skulle öfvertala henne att stanna qvar. Hennes
företräderskor hade väl också ibland velat öfva kontroll, men hon 
hade låtit invagga sig i säkerhet, ty ingen af de förnäma damerna 
hade allvarsamt äfven ens för aldrig så kort tid velat befatta sig 
med hushållsangelägenheterna.

Men Lisen tog utan vidare emot den plötsliga uppsägelsen 
och sade, att hon genast efter granskningen af böckerna skulle

meddela afflyttningsbetyg.
Detta oväntadt beslutsamma uppträdande af den unga flickan 

injagade en helsosam skräck hos betjeningen, som ännu mera ökades 
deraf, att Lisen verkligen pröfvade böckerna, upptäckte betydande 
underslef och trots alla böner af den brottsliga hushållerskan, som 
nu genast fullkomligt ändrade ton, gaf henne sitt afsked.

Generalen log, då Lisen berättade honom förloppet. Han 
höll med henne, då hon rådde honom att nu förlåta hushållerskans 
bedrägerier men att säga hela betjeningen, att sådant öfverseende
aldrig för framtiden var att påräkna.

„Jag kunde se det på Er,“ sade han, „att Ni är en duglig
flicka. Ni förstår ju all ting och skall äfveri bringa ordning i huset.“

„Det år också högst behöfligt,“ sade Lisen.
Sporre nickade vänligt åt henne. Men när hon på efter

middagen satte sig till pianot och sjöng några stycken för den 
gamle herrn, som låg på soffan och brummade öfver, att i dag väl 
för det dåliga vädrets skull icke skulle komma något besök, så 
■eröfrade hon med ens hela hans hjerta. Han såg ut som förklarad, 
när hon sade honom, att hon äfven kunde spela ett parti schack 
och ofta hade lyckats göra sin far matt. Han såg sig nu befriad 
från den svåra plåga, hvaraf han ofta nog hade lidit långsamheten.

* *

*

Vädret bief mot aftonen sådant, att till och med öfver- 
jägmästaren von Spjuthammar, som eljest var en nästan daglig gäst 
hos generalen, denne dag uteblef, och denna omständighet gaf an-
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ledning till att generalen, då han var ensam med Lisen, kom att 
tänka på att ursäkta sig för det bref, som han skrifvit till henne, 
och som antagligen snart skulle blifva returneradt till henne från 
Malmö

Detta var en mycket ömtålig sak Generalen undvek gerna 
dylika besvärliga förklaringar och hade förmodligen äfven for denna 
dag lemnat ämnet oberördt, om icke ett utrop tillfälligtvis hade- 
undsluppit Lisen, som uppmuntrade honom dertill.

Samtalet hade kommit på lifvets så ofta underbara vexlingar, 
och liksom försjunken i tankar sade Lisen:

,,Ja, hvem hade kunnat tro, att jag så snart här skulle känna 
mig lika hemmastadd som i ett gammalt kärt föräldrahem!“

,,Det gläder mig mycket att höra detta,“ sade generalen, 
„och jag hoppas, att det skall förblifva så Jag tackar Gud, att 
det inte blef på annat sätt. Jag kan väl nu tala om för Er, att 
jag redan hade skrifvit återbud till Er.“

„Ja,“ fortfor han skrattande, när hon förvånad och nästan 
förskräckt stirrade på honom. „Jag är ty värr ofta häftig och 
begår då allt emellanåt dumheter. När jag erhöll min brorsons 
bref, som rekommenderade Er, så trodde jag, att det kunde dröja 
länge, tills Ni kom. Jag trodde att Ni var en dam från landet 
utan någon finare uppfostran. Jag var vid mycket dåligt lynne, 
emedan jag hade tråkigt. Med ett ord, jag skref återbud till Er 
och vände mig till en slägting i residensstaden. Då kom Er biljett,. 
Ni kom sjelf, och jag tackar nu Gud, att mitt bref icke träffade 
Er och afskräckte Er.“

Lisen vexlade färg. Hennes ansigte blef ömsom rödt och blekt, 
En känsla smög sig på hennes bröst, som förstörde den lyckliga 
säkerhet, hvari hon invaggat sig. Den man . hos hvilken hon sökt 
sin utkomst och sitt hem för framtiden, bedömde henne alltså blott 
efter det yttre intrycket, icke efter de rekommendationer, som hade 
bestämdt hans brorson att erbjuda henne platsen. En nyck kunde 
för honom vara tillräcklig att förstöra de förhoppningar, som en 
fattig värnlös flicka hade närt, och att erbjuda en annan den plats,
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som blifvit henne lofvad! Och på samma sätt som med henne 
handlade han äfven med sina egna slägtingar. Hofrättsrådet hade 
skrifvit till henne, att hon skulle anmäla sig på Sporreholm, der
hon var engagerad, och i detta ögonblick träffade säkert ett annat

«

fruntimmer sina förberedelser för att äfven begifva sig till Sporre- 
holm !

Hade då mannen ingen aning om, hvilka allvarsamma till
rustningar, kostnader och omständigheter det måste förorsaka en 
dam att byta om vistelseort och hem, och att lägga en ny grundval 
för sin existens, eller tänkte han blott på sig sjelf, och var det 
honom likgiltigt, om han tillfogade andra skada och förlust, blott 
han fick tillfredsställa sina nycker för ögonblicket. Kunde han 
med sådan lätthet gifva bort en förtroendepost, så hade han äfven 
föga aktning för den, som fick intaga densamma. Då kunde han 
också mycket lätt i ett anfall af sitt lynne afskeda henne, utan 
att taga hänsyn till, att han skadade hennes rykte, om hon plöts
ligt entledigades. »

Hela det sätt, hvarpå generalen gjorde sitt meddelande, hade 
något som sårade och upprörde hennes känsla. Han urskuldade 
icke sitt handlingssätt. Han tänkte synbarligen icke alls på, att 
han hade behandlat henne som en piga, som man dock i alla fall 
lemnar en skadesersättning, om man icke håller sitt aftal med 
henne. Han talade blott om sig sjelf. Han gladde sig öfver, att 
hans tilltag gått om intet, emedan hon händelsevis hade motsvarat 
hans smak bättre än han hade väntat.

Med vibrerande stämma sade hon:
„Den dam, till hvilken Ni vändt Er, herr general, kommer 

alltså hit?“
„Nej, det hoppas jag att hon inte skall göra. Det blefve en 

förskräcklig scen. Jag har telegraferat, att hon inte skall komma. 
Jag hoppas, att hon får telegrammet i tillräckligt god tid.“

„Herr general. Jag kan inte tro, att dessa ord är o uppriktigt 
menade. Ni kan omöjligen hafva haft för afsigt att kalla en dam 
till Ert hus, hvars hitkomst är Er så likgiltig. Ni behöfver icke
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genera Er för att rent ut säga mig, att Ni velat trygga Er för det 
fall, att jag icke konvenerade. Till någon scen skall det icke be- 
höfva komma, ty jag träder naturligtvis tillbaka. En anhörig står 
Er närmare än jag.“

Hon talade detta med bäfvande stämma. Hon förmådde icke 
att dölja sitt upprörda tillstånd.

„Ni är ond på mig, min bästa mamsell Malmström,“ sade 
generalen, som blef bestört öfver hennes förändrade väsen, ty han 
kände huru allvarsamt hon fattade saken. „Men Ni har fullkomligt 
missförstått mig. Den dam, om hvilken jag talar, har redan en 
gång förut varit här. Vi kunde då icke komma om sams, men 
andra hafva sedan ännu sämre tillfredsställt mig. Det är fattiga 
slägtingar, som vilja profitera af mig. De tro sig kunna tvinga 
mig att gifva den ena eller andra af dem mitt namn vore sig genom 
giftermål eller adoptering. Det är mina penningar, som de vilja 
åt. Alla ha de tänkt, att jag inte kan reda mig på något annat 
sätt, och jag ville visa dem, att jag inte behöfver dem, och bad då 
min brorson att skaffa mig ett främmande fruntimmer till att sköta 
om mitt hus och mig. Det ha de fått reda på och så hetsade 
de upp alla mina bekanta till att göra det riktigt hett om öronen 
på mig. Man har gifvit mig varningar af alla slag. Jag höll 
stånd. Karl föreslog Er. Jag antog förslaget, men när jag hade 
gifvit det afgörande ordet, blef jag ängslig. Jag började tänka på, 
att det kunde bli en möjlighet, att varnarne fingo rätt. Dertill 
kom den omständigheten, att för mig icke bestämdt uppgafs, när 
jag fick vänta Er, samt att gikten hindrade mig ifrån att per
sonligen fara till Malmö och se och tala vid Er. Jag fäster mig 
mycket vid det yttre. Jag kan inte lefva med folk och hafva folk 
omkring mig, i hvilkas utseende är något, som inte behagar mig. 
Jag fordrar ett elegant sätt, belefvenhet öeh takt. Jag trodde att 
det var bättre att skrifva återbud till Er än att låta Er komma hit 
i onödan. Ni kom emellertid, och jag tycker utomordentligt om 
Er. Jag släpper Er inte bort igen, om än mina pjoskiga slägtingar 
skulle förarga sig, så att de blefve både gröna och gula,“
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pap

„Herr general,“ svarade Lisen efter en kort tystnad. „Jag 
kan endast stanna under det vilkor, att Ni inte för min skull 
stöter Er med Edra slägtingar eller sårar någon. Jag måste träda 
tillbaka, så snart den dam visar sig, som Ni har erbjudit min plats.“ 

„Hon lår inte komma. I värsta fall släpper jag inte in henne 
i slottet.“

„Då skulle jag ögonblickligen resa min väg,“ svarade Lisen. 
„Förr skulle jag i en underordnad ställning vilja vara den ifråga 
varande damen behjelplig att leda Ert hushåll. Ni får inte för en 
främmandes skull såra personer, som äro Edra anhöriga. Det skulle 
Ni sedan ångra, och min karakter skulle af Er skådas i ett falskt 
ljus. Jag vill inte intaga någon ställning, i hvilken mina afsigter 
och min karakter kunna misstänkas. Jag kan endast stanna här, 
ifall Edra anförvandter besöka Er som förut och visa mig den akt
ning, som jag har rätt att fordra.“

„Mycket sant,“ mumlade generalen, som lyssnat till hennes ord 
med stigande välvilja. „Ni har den riktiga takten. Det hade jag 
bort kunna säga mig sjelf. Det skall ske som Ni vill. Jag 
märker redan, att Ni får uppfostra mig som en gammal skolpojke.“

NIONDE KAPITLET.
^ »

Törnen.
Lisen hade på aftonen denna dag dragit sig tillbaka på sitt 

rum med känslor, som voro vida skiljda från dem, som hon haft 
efter det första mötet med generalen. Hon visste nu, hvarföre den 
gamle mannen kände sig så ensam och hade tagit en främmande i 
sitt hus. Hon kunde säga sig, att varaktigheten af hennes an
ställning i huset ganska lätt kunde bero på en nyck, en vexling i 
generalens lynne.

Skandinaviskt Nstiorial-Bibliothek. 1883. 18. Helvetets trappor. 18.



206

Generalen var misstänksam. Då han icke hade några egna barn, 
var det naturligt, att hans slägtingar hoppades att tå ärfva honom. 
Men han tycktes hysa den misstanken, att hvar och en af dem, 
som närmade sig honom, traktade efter hans penningar Denna 
misstänksamhet måste på ett sårande sätt stöta dem tillbaka, ty 
den, som verkligen hade velat innästla sig för att komma åt ett arf, 
hade sökt att dölja denna afsigt.

Generalen hade engagerat en främmande förestånderska för 
sitt hus för att förarga sina slägtingar. Han utmanade alltså dessa 
till den misstanken, att denna främling kunde blifva hans arf- 
tagerska.

Känslan att innehafva en svår ställning, som saknade fast 
underlag, skulle snart ökas. Afsedt från att en gränslös oordning 
herskade i hushållet, så att Lisen gjorde hela slottets betjening till 
sina fiender, emedan de dragit fördelar af denna oordning, upptäckte 
hon att äfven personer, med hvilka generalen umgicks i sällskaps- 
lifvet, gjorde sig till godo den fullkomliga bristen på kontroll i hans 
hushåll. Inspektorn skickade till än den ene och än den andre 
smör, spanmål, foder, utan att generalen visste något derom, och 
skogvaktaren gaf bort både vildt och trävaror, liksom det varit hans 
egendom. Båda erhöllo härför naturligtvis rundliga dusörer.

Von Sporre log, när Lisen vid ett tillfälle meddelade honom 
detta, berömde hennes ifver och sade, att han i alla fall af sina 
vänner icke kunde taga betalning för sådana bagateller och ännu 
mindre begära, att de skulle tala med honom derom. Det var 
herrar med små inkomster, men med hvilka han fann ett nöje i 
att emellanåt prata och spela ett parti.

Lisen hade redan haft tillfälle att lära känna åtskilliga bland 
dessa herrar. De buro fina namn, sågo mycket aktningsvärda och 
vördnadsbjudande ut, men berättade för generalen de gemenaste 
sqvallerhistorier med en skadeglädje, som föga talade till fördel för 
deras karakter.

Lisen hade erhållit det bref, som generalen skrifvit till henne.



Hon fann det underligt, att icke hennes slägtingar, hvilka de an 
måtte vara, skulle befinnas värdiga att umgås i detta sällskap.

De nämnda herrarne kommo aldrig i sällskap med srna fruar. 
Deremot visade sig åtskilliga godsegare i granskapet med familjer, 
och deras damer tycktes hafva en så dyrbar toilett, att de förut
nämnda herrarnes damer svårligen skulle kunna hafva visat sig i

deras, sällskap.
Var det endast herrfrämmande hos generalen, så visade sig 

Lisen endast vid bordet för att göra les honneurs, och hon ledde 
då och beherskade samtalet. Funnos der åter damer, så skulle hon 
fungera som värdinna mot dessa, men hon märkte snart, att ge
neralen då tilltalade henne ur en annan ton, och om än med 
mycken höflighet dock lät henne framstå som en underlydande. 
Ja det syntes, som handlade han dermed planmässigt och ville visa, 
att han förstod sig på att skilja mellan damer af beroende och

oberoende ställning.
Det var mycket långt ifrån Lisen att vilja gälla för mera än 

hon var, men just emedan hon strängt höll sig inom de gränser, 
som hennes ställning anvisade henne, och icke gaf någon anledning 
att misstänka det hon ville förhäfva sig och gälla lika mycket som 
dessa generalens förnäma gäster, så hade det sätt, hvarpå von Sporre 
behandlade henne, ofta något sårande. Det såg ut som om han 
ville antyda, att hon lät befalla sig mer än en bildad dams sjelf- 
känsla kunde tillåta, ocb att hon mellan fyra ögon fick höra mycket

mera än i främlingars närvaro.
Generalen hade visat Lisen det bref, bvari fröken Kalkonkam 

svarade på hans tillbud och det derpå följande telegrammet. I sar
kastisk ton uttalade hon sin tillfredsställelse öfver, att han tagit 
tillbaka sin begäran, och uttalade en förhoppning, att den nu enga
gerade damen skulle besitta nödigt tålamod och beskedlighet för att 
finna sig i den roll, med hvilken han plägade lyekliggöra sina

värdinnor.
Dessa i början för Lisen dunkla uttryck i detta bref föistod 

Det motsvarade helt och hållet generalens karakter, atthon nu.
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han, för att icke misstänkas för att stå under toffeln, sökte till
fälle och anledning att bevisa motsatsen.

Generalen var trots sin ålder och sin skröplighet en mycket 
galant kurtisör, och den som icke närmare kände honom, måste 
tro, att han tänkte på att gifta sig ännu en gång. Han hörde 
till de menniskor, som tro sig icke kunna behaga en q vinna på 
annat sätt än genom att säga henne komplimenter och galanterier 
och spela förälskad. Men då han städse höll fast vid den grund
satsen att aldrig göra sin kur för det fruntimmer, som förestod hans 

' hus, så kände Lisen knappt igen honom, när hon första gången 
såg honom i fruntimmersällskap. Det såg ut, som om han plöts
ligen blifvit en annan menniska.

Det visade sig likväl snart, att han kurtiserade hvarenda dam 
på detta skenbart högst intressanta sätt och ofverallt brukade
samma söta och öfverdrifna talesätt. Så mycket mer föll det då i
ögonen, att han behandlade Lisen, som om hon alls icke förtjenade 
att blifva uppmärksammad.

Häröfver hade hon kunnat trösta sig. Ty då hennes till
talande anspråkslösa väsen vann allmänt erkännande, blef hon just 
aldra vänligast behandlad af damerna, då generalen behandlade
henne med glömska af all nödig hänsyn, men vid ett tillfälle blef
hon djupt sårad, så att det icke kunde undgå gästernas särskilda 
uppmärksamhet.

Hos generalen umgicks mycket en familj med namnet Holm. 
Denna familj hade en son, som var officer och regementskamrat 
med den man, för hvars skull Lisen hade*önskat lemna Malmö.

Den unge löjtnanten hade temligen stora tankar om sig sjelf 
■och kunde ej så lätt glömma, att han icke haft någon framgång
hos Lisen. Det förargade honom ej litet att han blifvit för
smådd af en flicka, som efter hans åsigt borde tacka Gud för att 
få en så rik, fin och elegant tillbedjare som han.

Vrede, alstrad af hans kränkta fåfänga blandade sig med den 
Sfittra känslan att nödgas betvinga sina passioner.

Vi vilja lemna osagdt, om han fått någon kännedom om det
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ställe dit Lisen flyttat, men det var en händelse, som såg ut som 
en tanke, att han temligen snart derefter uppträdde som gäst hos 
familjen Holm.

I denna familjs sällskap infann han sig en dag på Sporreholm.
Fröken Klara Holm hade visat mycken välvilja och vänskap 

för Lisen. De båda unga flickorna kände sig sympatiskt dragna 
till hvarandra. Redan vid helsningen inledde Klara Lisen i ett 
förtroligt samtal, så att hon försummade att taga emot herrarne, 
och generalen måste ropa henne.

Då fick hon se sin kurtiserande löjtnant från Malmö, och 
öfverraskningen gjorde henne synbart förvirrad.

Generalen rynkade på ögonbrynen. Han såg af löjtnantens 
öfverraskning, som denne antingen icke kunde eller icke brydde sig 
om att dölja, att de båda kände igen hvarandra.

Lisens förlägenhet och löjtnantens formliga bugning, hvarigenom 
han å sin sida icke tycktes vilja känna till någon närmare be
kantskap med Lisen, uppväckte hos den gamle herm den miss
tanke, som i början ännu var oklar, men som höjde hans för
stämning. Han drog sig tillbaka med herr Holm, och under det 
hans öga på afstånd gaf akt på Lisen , tog han af Holm reda på 
löjtnantens familjeförhållanden, och erfor, att han tillbringat de 
senaste månaderna i Malmö hos sina slägtingar.

General Sporre log egendomligt; detta löje var en förvridning 
af hans ansigtsdrag, som skulle dölja, att han ej var lugn till sitt 
inre. Han plägade alltid le på detta sätt, när yttre omständigheter 
förhindrade honom att lemna sina lidelser fritt lopp, och då han var 
tvungen att lägga band på sig. Han drog munnen till ett leende, 
men ur hans ögon gnistrade vrede, och leendet var desto mera 
konstladt, ju häftigare den rörelse var, som han hade att dölja.

Han såg, att den unge officeren sedermera talade med Lisen 
på ett bekant och förtroligt sätt, och att hennes blick dervid sneglade 
efter generalen, liksom anade hon, att han gaf akt på henne. 
Sporre tviflade icke på, att här någon aftalad maskopi egde mm. 
Det tycktes honom fast mer ligga i öppen dag, att här fanns ett
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gammalt intimt förhållande, att Frithiof Säfström i hemligt förstånd 
med Lisen hade sökt Holms bekantskap för att som gäst kunna 
komma till Sporreholm.

Generalens misstanke fortsatte att göra sina kombinationer. 
Lisen hade narrat honom, då hon sagt, att hon hos honom hoppades 
finna ett varaktigt hem. Det såg ut, som om i Malmö hennes 
bekantskap med löjtnant Säfström hade stött på hinder, oeh det 
syntes honom beqvämare att sammanträffa med sin hjertans kär på 
Sporreholm. Generalen kunde göra sig beredd på, att en vacker 
dag få se henne komma och säga upp sin plats af det skäl, att 
hon ämnade gifta sig.

Generalen hade icke frågat henne om hennes hjerteangelägen- 
heter, och likväl syntes det honom vara ett förrädiskt bedrägeri, 
att hon ej talat derom. Och det val, som han trodde att hon 
hade träffat, höjde hans bitterhet. Den gamle aristokraten hade 
aldrig kunnat finna sig med de nymodiga sederna, att borgerliga 
element inkommo bland arméns officerare. Han tyckte att härens 
anseende och nobless derigenom skulle komma i fara. Här såg han 
nu framför sig en ung officer af borgerlig härkomst, som enligt 
hans uppfattning lopp omkring i främmande hus för att under
hålla kärleksförbindelser, och det tyckte honom vara i högsta måtto 
nedsättande för hans rang och uniform.

Generalen var sålunda insnärjd i sjelfskapade fördomar, och 
han var i följd deraf så bländad af sina misstankar, att han ansåg 
en gest af Lisen, som eljest icke bort kunnat missförstås, och 
hvarmed hon afbröt sitt samtal med Frithiof, för beräknad komedi. 
Han trodde, att Lisen hade märkt, att han genomskådade allt, och 
derföre gent emot Frithiof spelade den sårade oskulden.

Han närmade sig den unge officeren, då Lisen hade vändt sig bort.
„Ni har väl i mamsell Malmström återfunnit en gammal be

kant, herr löjtnant?“ frågade han och häftade sina grå ögon på 
officeren.

Ja, herr general, jag blef mycket öfverraskad att återse 
henne här.“
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„Ja, angenämt öfverraskad. Jag såg det.“
Säfströms blick hade något tvetydigt och spetsigt i sig, när 

han svarade, att mamsell Malmström , som det syntes, icke tycktes 
glädja sig åt öfverraskningen.

„Hon var alltid så äregirig,“ fortfor han i en bitter, sarkastisk 
ton, „och nu har hon satt sig så stolta mål före, att minnet af 
en gammal bekant blifvit henne likgiltigt.“ I

„Ni talar aldeles som om Ni fått en stormning tillbakaslagen,“ 
svarade Sporre med ironi, ty han trodde fortfarande, att Frithiof 
hycklade och förstälde sig efter samråd med Lisen. „När på min 
tid en kavallerist gjorde stormning, så intog han föremålet, eljest lät 
han bli att storma.

Det hånfulla i generalens blick dref blodet upp på Säfströms 
kinder. „Så är det ännu i dag,“ sade han, „men en rekognoscering 
är ingen stormning.“

„Känner Ni, om mamsell Malmström har några näimare 
slägtingar i lifvet utom sin olycklige far,“ frågade generalen och
bytte plötsligt om samtalsämne.

Hon lär ha en faster, som alltid följde brodern, för öfrigt har 
jag endast reda på en kusin, som är läkare, och som var samtidigt
med mig en tid i Upsala.“

„Han lär vara läkare här i närmaste köping.“
„Ja, jag har hört så berättas.“
„Derom har mamsell Malmström ingenting berättat mig.
„Jag tror att hon sjelf föga varit tillfälle att lära närmare 

känna sin kusin. I Malmö, der hon vistades i samma hus, der min 
bror bodde, hörde jag henne knappt nämna hans namn. Genom 
Er har hon nu fått en annan ställning, som smickrar henne med 
förhoppningar, hvilka låta henne glömma hennes sorgliga familje

förhållanden.“
Vare sig att Frithiof afsigtligt ville ingjuta misstankens gift 

hos generalen eller han i bitterhet öfver, att Lisen hade visat hans 
hyllning tillbaka, blott talade som tankarne kommo för honom — 

visst är, att giftet föll i god jord.



,,Hvad vill Ni säga med denna antydan ?“ utropade generalen 
och drog ögonbrynen dystert tillsamman. Hvad är det för för
hoppningar, som mamsell Malmström skulle ha fått hår i huset?“

„Herr general —“
,,Jag beder om ett öppet svar. Ni skulle bevisa mig en 

tjenst med att ej dölja någonting för mig. Ni handlar dervid i 
mamsell Malmströms eget intresse, ty hon skulle känna miss
räkningen desto bittrare, ju senare den kommer. Hon har endast 
vaiit här fyra veckors tid, och jag önskade gerna att kunna bilda 
mig ett riktigt omdöme om hennes karakter.“

„Herr general,“ svarade Frithiof, ,.jag har endast a-ntydt, hvad 
jag förmodar, men jag kan hafva misstagit mig. Men jag tänker 
mig, att en ung dam utan alla medel, som står ensam och bjelplös 
i verlden, icke skulle kunna brutalt, ja med hån afslå ett godt 
parti, som erbjuder sig för henne, om hon icke med visshet räk
nade på att ernå andra mål. Det tyckes mig ligga nära till hands, 
att hon höll sin ställning här för varaktig och säker, och jag vill 
för hennes egen skull önska, att hon ej måtte bysa några ännu 
djerfvare planer.“

„Herr löjtnant, nämn mig dessa planer. Alldeles ur luften 
kan Ni väl inte gripa denna anklagelse!“

J5Gud bevare mig för att anklaga någon,“ svarade Frithiof, 
„men jag har icke heller någon orsak att förtiga, hvad mamsell 
Malmström sjelf har sagt mig. Hon svarade mig på ett så brutalt 
sätt på ord, i hvilka låg ett hedrande och allvarligt menadt anbud, 
som intet fruntimmer får taga illa upp, att jag måste erinra henne 
om, att jag hade kommit hit med herr Holm utan att veta, att 
hon var här, och således måste betrakta mig som Er gäst herr ge
neral. Hon lät mig då veta, att ingen kunde vara general v. Sporres 
gäst, som mamsell Malmström icke bad vara välkommen.“

,,Det vågade hon —“
„Herr general, jag besvär Er att icke göra något bruk af ett 

i förtroende lemnadt meddelande. Mamsell Malmström har ju 
också i sak fullkomligt rätt. Ni skulle naturligtvis icke tillåta att
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någon underlät att visa nödig aktning och respekt mot henne. Jag 
omnämnde saken endast, emedan Ni ville veta, hvilka planer jag 
tilltror mamsell Malmström. Hon är äregirig och hersklysten, hon 
behöfver en tryggad existens för sin framtid. Jag tillbjöd henne 
en sådan och blef afvisad. Hade hon gjort det på ett skonsamt 
sätt, så skulle jag ha funnit mig i mitt öde, men det öfvermodiga 
hån, hvarmed hon lade an på att såra mig, gaf mig väl rätt att 
fråga, hvarpå detta öfvermod stöder sig.

„Ni har rätt, jag tackar Er,“ svarade generalen. „Jag skall 
hafva mina ögon öppna och veta att träffa mina mått och steg. 
Det skulle göra mig ondt, om mamsell Malmström skulle inlåta 
«ig på spekulationer, i stället för att nöja sig med det som jag 
bjuder henne.“

Betjenten anmälde nu, att bordet var serveradt. Generalen 
bjöd fru Holm sin arm. Herr Holm förde Lisen till bordet och 
följde omedelbart efter det första paret, så att Frithiof, som förde 
Klara, gick bakom. Generalen kastade en mörk blick på Lisen, 
liksom ogillade han, att hon gick före Klara, och gaf henne sjelf 
skulden derför.

Då alla hade tagit plats, sade han i skarp ton:
„Mamsell Malmström, Ni har åter igen glömt att draga för

sorg om att låta sätta upp Malaga. När damer hedra mitt hus, 
så önskar jag det. Damerna torde ursäkta, men det är ännu inte 
all ting hos mig i den vanliga ordningen. Jag hoppas, att det skall 
bättra sig.“

En förlägen paus uppstod. Tonen i denna tillrättavisning vai 
så brutal, den kom så oväntadt för alla, att gästerna deraf blefvo
nästan lika förskräckta som Lisen.

Denna svarade icke ett ord. Hon visste redan, att motsägelse 
skulle ännu mera reta generalen, men hennes bleka drag förrådde, 
huru djupt denna råa förolämpning sårade henne.

Herr Holm sökte inleda ett samtal om likgiltiga saker för att 
göra slut på den pinsamma scenen. Löjtnant Holm bjöd Lisen med
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utsökt artighet ett glas vin, och Klara sände henne en blick, som 
sade henne, hvilket deltagande inan hade med henne.

Allt detta undgick icke generalen. Han kände huru alla. 
endast* med undantag af Frithiof, kände sig upprörda öfver hans 
beteende. Men detta retade honom blott ännu mera, och då han 
såg, att Lisen icke rörde vid hvarken mat eller dryck, vände han 
sig åter till henne och yttrade:

,,Bästa mamsell, jag ser, att Ni inte mår bra och lägger band 
på Er lör att ej visa, huru Ni lider. Herrskapet tillåter Er säkert 
att draga Er tillbaka.

Lisen reste sig genast.
,,Ja, sade hon, ,,jag mår verkligen inte bra —“
Men Klara reste sig likaledes genast och förklarade, att hoir 

skulle följa mamsell Malmström på hennes rum.
Generalen rodnade häftigt. Han insåg nu, att han hade burit 

sig illa åt. Han hade aldrig kunnat tänka att en så fin dam som 
Klara Holm så hastigt kunnat blifva god vän med Lisen. Denna 
senare började derföre nu plötsligt att stiga i hans ögon.

Det kan väl äfven hända, att den tanken kom för honom, att 
Lisen väl med tystnad tagit emot den henne till del komna be
handlingen, men dock sannolikt skulle besvara den med att så fort 
som möjligt säga upp sin plats, och det var det förfärligaste som 
kunde hända honom. Då skulle han åter vara ensam och allena.

Han sprang upp, som om han aldrig haft ondt af någon gikt. 
»Om det behöfves,“ sade han, ,,så erbjuder jag mamsell Malmström 
min egen arm till stöd. Men jag hoppas, att illamåendet icke är 
af mera betydande art. Jag skulle eljest vara otröstlig öfver att 
ha råkat uttala en förebråelse.“

„Jag behöfver intet stöd,“ svarade Lisen. „Jag har endast 
ondt i hufvudet och beder om förlåtelse för att jag inte bättre har 
förstått att beherska mig.“

Hon tackade derefter Klara för hennes deltagande och bad 
henne att slippa störa någon. Sedan lemnade hon salongen utan 
att gifva akt på hvad generalen yttrade eller bevärdiga honom med
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■en blick. Ankommen på sitt mm öfvergafs hon af sina kraftei. 
Hon sjönk ned i en stol, och en ström af tårar bröt fiam ui

o

hennes ögon.
Hon visste att generalens brutalitet icke var endast en till

fällighet. När hon hade förklarat Säfström, att han icke handlade 
som en gentleman, då han trotsade hennes innerliga och berättigade 
bön att icke besvära henne med sin hyllning, samt tillagt, att hon 
stod under generalens skydd och skulle i nödfall påkalla detsamma, 
då hade han hotfullt yttrat att hon skulle icke bygga allt för fast 
på varaktigheten af sin anställning på Sporreholm och icke vara 
allt för stolt öfver en förtroendeplats, som hon kunde blifva från
tagen af samma nyck som hade gifvit henne detsamma. Hon vai 
fattig, hade Frithiof tillagt, men hon kände ännu icke, hvad fattig
domen ville säga, eljest skulle hon icke tillbakavisa hans frieri.

På dessa och liknande ord hade hon visserligen svarat, att hon 
icke tog emot några förolämpningar i det hus, som var hennes hem, 
men det hade icke undgått henne, att Säfström derpå hade ett 
långt samtal med generalen, och hon kände den senare tillräckligt 
för att af hans minspel kunna sluta till, att hans onda lidelser

blifvit väckta till lif och verksamhet.
Hon hade icke funnit något tillfälle, att få tala vid generalen,

innan man satte sig till bords, men ett så rått utbrott af hans
brutalitet hade hon dock icke väntat sig.

Hvad som hade skett, stod dock icke mera att ändra. Gene
ralen hade behandlat henne som en piga, ja visat bort henne ifrån 
bordet uti främmandes åsyn och dertill i närvaron af en man, som 
sjelf förut hade sårat henne. Af hänsyn icke för henne utan för 
sina gäster hade geneialen sedan gifvit saken en mildare anstrykning.

Generalen hade handlat med öfverläggning och gifvit vika för 
•en misstanke utan att först låta henne förklara sig. För tvenne 
personers inbördes ställning är det nästan alltid afgörande, hvilket 
förlopp den första slitningen dem emellan tager. Och om den ene 
af dem befinner sig i beroende ställning, så är den förolämpning

i
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svårast att någonsin få utplånad, soin består i förnekande af skyldig 
aktning för den underordnades person.

Lisen såg sig nödsakad att uppsäga sin plats hos generalen, 
och efter hennes innersta öfvertygelse hade hon intet hopp, att 
någon som helst försoning — om generalen ursäktade sig — för 
framtiden skulle lemna henne säkerhet mot likadana förolämpningar, 
ty hon kände honom nog för att veta, att det icke fanns någon 
ting, som han hade så svårt att förlåta sina medmenniskor, som att 
han för deras skull lidit en förtjent förödmjukelse. Bjöd hennes 
sjelfkänsla henne att förklara honom, att hon icke kunde tåla en 
dylik behandling och derföre måste fordra att få lemna sin plats, 
så visste hon också förut, att om generalen beslöt sig för att bedja 
om ursäkt, han aldrig skulle glömma denna förödmjukelse. Det 
var derföre det riktigaste att lemna Sporreholm, antingen generalen 
urskuldade sig eller ej.

Det var ej lätt för Lisen att fatta ett sådant beslut. Det 
var en mycket bitter tanke för henne, att hennes första plats i ett 
främmande hus skulle blifva af så kort varaktighet. Men det var 
bättre att begifva sig af, medan det ännu kunde ske, under an
tagliga goda former, än att vänta dermed, tills generalen tilläfven- 
tyrs beredde henne en ännu obehagligare scen.

TIONDE KAPITLET.

Testamentet.
1 salongen hade efter Lisens aflägsnande stämningen blifvit 

pinsam och tryckt, om man än bemödade sig att dölja detta för
hållande. En hvar visste, att redan många damer förut förestått 
generalens hus, men att ingen kunnat uthärda någon längre tid, 
och att det redan började blifva svårt för honom att få denna post
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besatt. Lisen hade på alla gästerna gjort ett högst angenämt in
tryck, och då man kunde gissa, att hon af ekonomiskt behof 
drifvits att antaga denna plats, så blef deltagandet för henne så 
mycket större. En hvar förstod af det sätt hvarpå hon aflägsnade 
sig, att hon skulle uppgifva sin anställning i huset och dermed en 
tryggad existens.

Men fru Holm visste också, likaväl som hennes man, att 
generalen icke tålde någon inblandning i sina husliga angelägenheter, 
och att en föreställning till Lisens förmån lätt kunde göra honom 
ännu mera uppretad mot henne. De afkortade derföre sitt besök, 
och då Klara för sin mor omnämnde sin afsigt att före afskedet 
söka upp mamsell Malmström, så gaf modern henne en vink om 
att i Lisens intresse hellre afstå från denna plan.

Vagnarne blefvo förspända, trots generalens böner, medan 
man drack kaffe på slottets terrass.

„Kan Ni förklara generalens ohyfsade uppförande?“ sade 
löjtnant Holm till Säfström, då de båda befunno sig afsides.

„Jag finner saken fullkomligt naturlig,“ svarade denne. „Men 
jag är antagligen icke fullt opartisk. Jag tycker, att en dam, 
som inte är för stolt att antaga en beroende ställning, också måste
foga sig i konseqvenserna deraf och icke visa allt för mycken
ömtålighet.“

„Mamsell Malmströms ställning kan knappt kallas beroende. 
Hon har en husfrus rättigheter, och om förhållandena tvinga henne 
att antaga en lön, så kan detta icke nedsätta henne.“

„Käre Holm, du känner inte flickan. Du låter bedraga dig
af skenet. Hennes anspråkslöshet är en mask. Hon är lika stolt
och äregirig som vacker och eftersträfvansvärd. Med ett ord, hon 
har på ett mycket snöpligt sätt afvisat ett giftermålsanbud af mig, 
emedan hon hoppas att genom generalen få en med hennes smak mera 
öfverensstämmande ställning här i verlden, vare sig genom att han 
gör henne till sin arftagerska eller gifter sig med henne. Sporre 
gaf henne bara en liten lexa, som jag af hjertat unnar henne.“

Den ton, hvari Frithiof talade dessa ord, utplånade nästan
Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. 19. Helvetets trappor. 19.
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fullkomligt det intryck som hans tal annars hade kunnat göra. 
Det lät för mycket skadegladt och hatfullt, för att den utslungade 
misstanken skulle hafva kunnat vinna någon tilltro hos löjtnant 
Holm.

„Jag känner mamsell Malmström allt för litet,“ svarade han 
i kylig ton, „för att direkt kunna motsäga Er, men till och med 
om generalen hade orsak att fråntaga henne illusioner, så hade han 
kunnat göra det på ett mera grannlaga sätt och mellan fyra ögon. 
Men kände han det förhållande, hvari Ni står till henne, så före
faller mig hans handlingssätt dubbelt brutalt.“

o

Frithiof rodnade. „Asigterna derom kunna vara olika,“ sade 
han, „allt efter den synpunkt man ser saken ifrån. Generalen 
torde väl äfven hafva sina skäl för det handlingssätt, som han valt.“

Holm svarade icke, men af det sätt, hvarpå han afbröt sam
talet, kunde Frithiof förstå, att hans bekantskap med familjen Holm 
svårligen skulle leda till några varaktigare eller närmare förbindelser.

%

Sällskapet lemnade Sporreholm, och det gjorde på generalen 
intet ringa intryck, att man från alla sidor bad honom att framföra 
helsningar till mamsell Malmström och lyckönska henne att snart 
bli återstäld. Fru Holm komplimenterade generalen särskildt och 
yttrade att man af allt kunde se, hvilken förträfflig och omsorgsfull 
hand som nu öfvertagit ledningen på Sporreholm.

Generalen lät fråga Lisen, om hon orkade att gå till honom, 
eller om hon tillät att han fick komma till henne för att fråaa 
efter hennes befinnande.

Kammarjungfrun lemnade honom som svar följande bref, som 
Lisen redan hade färdigt.

„Herr General!

„ Den tillrättavisning, som Ni i dag i främmandes närvaro
gaf mig, bevisar mig å ena sidan, att jag väl icke kan mot-
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svara de fordringar, som Ni ställer på mig, men sedan äfven 
att jag falskt har uppfattat min ställning på Sporreholm, ty 
jag hade aldrig antagit en plats, på hvilken jag skulle vara 
nödsakad att mottaga tillrättavisningar af detta slag. Jag 
hoppas Ni derföre tillåter mig att, med betygande af min 
uppriktiga tacksamhet för all mig eljest bevisad välvilja, lemna 
Sporreholm. Om Ni så skulle önska, är jag ändock skyldig 
och villig att fortfarande sköta hushållsangelägenheterna, tills 
min plats blir återbesatt, så vida Ni befriar mig från hvarje 
åliggande att visa mig i Edra salonger.

Med största högaktning 
Lisen Malmström.“

Generalen var som slagen af åskan. Hade han äfven fruktat 
en scen, så hade han dock icke tänkt på att någon fullkomlig 
brytning deraf skulle framkallas.

Så bestämdt hade ännu aldrig någon af hans damer uppträdt 
mot honom genast efter första slitningen. Och Lisen var likväl en 
obemedlad värnlös flicka. Det kunde icke vara henne likgiltigt, om 
hon förlorade sin plats eller ej.

Huru han öfvervägde saken, tyckte han, att det föreföll 
omöjligt, att det skulle vara hennes allvar att flytta, för det han 
en gång varit häftig mot henne. Hon hade ju knappt tak öfver 
hufvudet, om hon lemnade Sporreholm.

Han tyckte sig finna sitt antagande, att hon blott spelade 
komedi, bekräftadt deraf, att hon erbjöd sig att fortfarande sköta 
ledningen af hushållsbestyren. Hon tänkte väl, att han skulle an
taga detta förslag och sedan skulle han tycka sig ha tråkigt och 
derföre blifva så medgörlig, som hon önskade honom.

„Ja, ja, så hänger det ihop,“ utropade han för sig sjelf. 
,.Hon vågar allt för att vinna mycket. Hon tänker sig kunna leda
mig efter sina nycker huru som helst.“

Så ogerna han än skref satte han sig dock till skrifbordet
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för att uppsätta ett svar. Han ville visa henne, att hon miss
räknade sig på honom.

„Beklagar,“ skref han, „att Ni inte vill mottaga mina ursäkter. 
Har väl andra anledningar att lemna Sporreholm, och kan då icke 
stå i vägen. Handla efter behag. Kan icke göra mera än bjuda 
handen till försoning.“

Knappt hade Sporre lemnat från sig brefvet, så kommo be
tänkligheterna. Om hon verkligen gjorde allvar af sin hotelse! 
Han kände, att han satte mera värde på henne än på någon annan 
förut, och att han icke kunde finna någon ersättning som var bättre. 
Men han sade sig äfven, att han handlade oridderligt i att bygga 
derpå, att hon var fattig. — Med växande oro väntade han några 
vidare underrättelser, men det kom inga. Han lät tillkalla kammar
jungfrun, som passade upp på Lisen.

„Hvarföre skickar mamsell Malmström mig intet svar?“ frågade 
han. Hvarföre kommer hon inte?“

„Mamsell har redan packat ned sina saker och bestält en 
vagn till ångbåtsstationen,“ svarade flickan.

Generalens ansigte blef ömsom rödt ömsom blekt. Han fattade 
sin käpp och begaf sig till Lisens rum. Han öppnade dörren utan 
att knacka, då han i korridoren utanför densamma varseblef en stor 
packad koffert.

Lisen satt vid fönstet med hufvudet stödt i handen. Hennes 
ansigte var fuktadt af tårar. Hon ryckte förskräckt till, då dörren 
plötsligt öppnades. En obehaglig öfverraskning stod afmålad i 
hennes drag, då hon såg generalen framför sig.

,,0m förlåtelse,“ stammade han, „men jag hör, att Ni verkligen 
ämnar resa.“

Hon hade rätat upp sig. Med tillkämpad fattning trädde hon 
emot honom.

„Kan jag då annat? Skulle Ni eller någon annan kunna egna 
mig någon aktning längre, om jag stannar? Der ligger Ert bref. 
Kunde Ni vänta, att jag efter sådana ord skulle kunna stanna under 
Ert tak ens en enda natt längre?“
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„Jag var förryckt och tokig. Bry Er inte om, hvad en 
gammal narr har skrifvit. Man har berättat mig, att Ni kunnat 
göra ett godt parti, det gick jag och funderade på och tänkte, att 
om Ni än svarat nej i dag, så kan det låta på annat sätt i morgon. 
Jag förargade mig öfver, att Ni inte hade talt om för mig historien 
med den der högfärdige dumme pojken. Tänkte att han tycks vaia 
förmögen och officer vid ett rangregemente — sådant der gäller 
mycket nu för tiden.“

„Jag ber Er, tala inte mera derom. Om herr Säfström var 
nog taktlös att berätta Er om denna angelägenhet, så hade han 
äfven bort tala om, att jag tidt och ofta och ganska tydligt har 
förklarat honom, att min vägran är oåterkallelig. Af mig skulle 
det hafva varit en mycket taktlös ogrannlagenhet och sett ut som 
ett skryt att meddela Er en hemlighet, som blottställer en tredje. 
Mina privatförhållanden kunna för Er endast vara af intresse, så 
vida att Ni kan vara viss om att mitt rykte och min heder äro 
rena. Men jag förstår inte, hvad som berättigar Er att af dessa 
privatförhållanden taga Er föranledning att förargas på mig och 
gifva uttryck åt Ert misslynne i ett klander öfver min uppmärk
samhet. Jag har förut varit en främling för Er och skall i morgon

åter vara det.“
„Yisst inte. Jag släpper inte bort Er. Nu när jag står i 

begrepp att förlora Er, vet jag först, hvad Ni betyder för mig. 
Hvart skulle Ni väl också vilja taga vägen. Var inte dåraktig!“

„Herr general, denna uppmaning är föga finkänslig. Om
sorgen om min framtid skall aldrig bestämma mig att underlåta 
ett steg, hvartill min sjelfkänsla och aktningen för mig sjelf tvinga 
mig. Det är väl icke Er mening, att endast påminna mig om min 
fattigdom, jag skulle eljest kunna frestas att tro, att Ni tänkt Er 
kunna behandla ett obemedladt fruntimmer annorlunda än Ni måste

behandla andra.“
„Ni har rätt, men den saken skall jag väl hitta bot för.

Ja, så måste det blifva. Ni är inte mera fattig. Jag skänker Er 
en5 summa, hvaraf Ni beqvämt kan lefva, och låter en lagkarl upp-
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sätta ett gåfvobref på saken. Jag hoppas, att Ni likväl i alla fäll 
frivilligt stannar hos mig, och i detta fall blir Ni min arfvinge“ 

,,Nog —“ afbröt Lisen och rätade på sig i stolt sjelfkänsla. 
„Jag vill tro, att Ni bar en god mening med Ert tal och icke 
syftar att såra och förödmjuka mig. Jag är fattig, men jag tager 
icke emot några allmosor. Jag har rätt till en skälig betalning för 
mina tjenster, men jag säljer dem icke.“

Generalen stirrade på Lisen, liksom förstod han icke genast 
betydelsen af hennes ord. Han hade svårt att tro på en sådan 
oegennytta, en sådan ädel stolthet. ,,Kan det vara sant?“ mum
lade han. „Tänker Ni verkligen så stolt? Ni vill försmå både 
mina penningar och mitt arf?“

„Herr general, det ser ut, som om Ni inte hade lärt känna 
många menniskor med sjelfkänsla, om Ni inte sjelf förstår, att Ert 
anbud är sårande och förödmjukande, och att jag ej kan göra annat 
ån afslå detsamma. Anser Ni alla menniskor, som icke råka vara 
rika, för så erbarmliga, att Ni tror Er lör pengar af dem kunna 
köpa allt sådant, som endast hjertat frivilligt kan gifva: trohet, 
tillgifvenhet och vänskap? Anar Ni ej, att Ni genom ett sådant 
anbud stöter bort ifrån Er hvar och en, som har hederskänsla och 
aktning för sig sjelf! Då tycker jag, att Ni trots Edra penningar 
är fattig, ja mycket fattigare än jag.“

Generalen svarade icke genast. Det försiggick inom honom 
någon ting, som gjorde honom mycket upprörd.

Plötsligt fattade han Lisens hand.
„Blif min maka,“ sade han, „då kan jag trygga Er existens 

utan att såra Er. Jag kommer inte att lefva länge, men jag vill 
bära Er på mina händer. Ni har lärt mig att kunna högakta en 
q vinna. Det förstod inte min aflidna hustru, och jag beredde henne 
nog derföre ofta svåra dagar. Ni gör rent af en annan menniska 
af mig på mina gamla dagar.“

„Herr general,“ svarade Lisen, som nu ovillkorligen, trots sin 
indignation, måste le åt den gamle herrns originella sätt. ,,Ni 
tycker om ytterligheter. Ert anbud tvingar mig att glömma den
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ögonblick sagt, och som Ni i morgon skulle ångra, om jag i dag 
dervid fåstade någon vigt. Jag vill icke heller sälja min frihet på 
detta sätt, men jag anser Ert anbud som ett slags hedersupprättelse. 
Någon annan betydelse kan och får det icke hafva. Jag ber Er 
att aldrig återkomma till detta ämne, och för att icke få det på 
tal, så glöm allt hvad som nu blifvit taladt. Endast på detta 
vilkor vill jag anse allt, som förefallit, såsom hade det aldrig pas
serat, och stannar här på Sporreholm i den egenskap, som från 
början var aftaladt.“

Äfven denna Lisens vägran vederläde den beskrifning som 
Säfström hade lemnat på henne och gjorde den unga flickan blott 
så mycket begärligare för generalen i hans upprörda veka sinnes
stämning. Han ville just gifva dessa känslor luft i ord, men Lisen 
föll honom i talet med sådant allvar och hotade så bestämdt att 
lemna Sporreholm, om han fortsatte att vilja gifva hennes föi- 
hållande en intim karakter, så att han gaf efter.

Men lika lätt som generalen kunde hängifva sig åt en plötslig 
misstanke eller ett hastigt förtroende, lika lidelsefullt öfverlemnade 
han sig åt de känslor, som vid dessa tillfällen bestormade honom.

Han lemnade Lisen så upprörd, som han sällan varit, när han
oftare följde sina bättre än sina sämre böjelser.

Hon tycktes honom så hjeltemodig i sin stolta försakelse, så 
ädel och så värdig att blifva lycklig, att han uppgjorde alla möjliga
planer att mot hennes vilja göra henne rik.

Hans blod rullade häftigt i sina ådror på grund af dagens 
uppskakande tilldragelser, och hade han redan ofta förut fruktat ett 
slaganfall, så darrade han nu att en plötslig död kunde träffa

honom, innan han sörjt för Lisen.
Han gaf sin kammartjenare befallning att redan samma dag 

hemta läkaren och en jurist från närmaste stad, fastän det redan 
hade blifvit afton, men att icke tala om det för någon. Han 
hotade honom med afsked, om mamsell Malmström fick veta något

om besöket.
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Håkansson, så hette kammartjenaren, skulle föra båda herrarne 
genom slottets trädgårdsport in i generalens arbetsrum samt anbe
falla kusken obrottslig tystnad.

Allt gkedde såsom generalen hade anordnat. Medan alla i 
slottet trodde, att husbonden för längesedan lagt sig till hvila, lät 
han upprätta ett testamente, hvilket läkaren och Håkansson skrefvo 
under som vittnen. Vid midnattstid aflägsnade sig de båda främmande 
herrarne lika tyst och stilla som de hade kommit.

Trots all Håkanssons försigtighet hade det dock icke kunnat 
bli hemligt, att en vagn från slottet så sent hade fört besökande 
fi ån staden fram och tillbaka. Generalen förklarade händelsen 
följande dagen för Lisen så, att han hade låtit hemta läkaren, 
emedan han känt sig illamående men icke velat oroa någon.

Generalen framkastade denna anmärkning liksom blott i förbi
gående lör att visa, huru liten betydelse han tilläde saken samt 
afhålla Lisen från alla vidare frågor, men resultatet blef raka mot
satsen af hvad han åsyftat. Lisen måste antaga att han dolde 
sanna förhållandet för henne.

Den tanken låg ganska nära till hands för henne, att den 
gamle mannen tagit skada af gårdagens häftiga sinnesrörelser men 
föi teg detta för henne, på det hon icke skulle göra sig sjelf några 
förebråelser.

Den som sjelf tänker ädelt är äfven benägen att tro det bästa 
•om andra. Lisen tyckte, att detta drag hos generalen var riktigt 
rörande.

„Ni gjorde mycket orätt,'« sade hon, „och jag borde egentligen 
känna mig sårad. Det är icke angenämt för mig, om Ni hindrar 
mig att uppfylla min pligt eller till och med kanske antager, att 
jag skulle kunna vara Er tacksam för att Ni besparar mig att blifva 
oroad på detta sätt. Tvärtom kommer mitt bekymmer att ökas. 
om Ni förtiger sanningen för mig. Det är min pligt att vårda Er, 
och jag betraktar äfven detta som min rättighet. Jag fordrar att 
få höra, hvad läkaren säger om Ert onda, så att jag får veta, huru 
jag kan hjelpa eller åtminstone förhindra dietfel.“



Generalen sände henne en vänlig och tacksam blick. »Edra 
bekymmer äro denna gång verkligen ogrundade,“ sade han, „men 
jag skall ge Er tillfälle att hålla Ert ord, om jag behöfver vård.
Doktorn är en åsna. Han kan inte hjelpa mig. Jag kännner
hans fraser redan utantill. En tid följde jag hans dietiska före
skrifter och lefde som en eremit, men gikten kom lika lullt igen.
Då ingenting hjelper, så heter det bara att hålla ut och ha tala- 
mod. Jag kommer kanske att få bättre tålamod, om Ni gifvei 
mig in medicinen och förströr mig med en och annan af Edra 

vackra sånger.“
„Herr general, Ni narras för mig. Ni hade i går icke mera 

ondt af gikten än i dag. Ni lät hemta läkaren af andra orsaker. 
Om Ni icke vill vara öppenhjertig, så skall jag vara det. Gårdagens 
sinnesrörelse skadade Er. Ni är ingen så ängslig natur, att Ni
skickar efter läkaren utan allvarlig orsak.“

„För tusan, mamsell, Ni tränger mig in på lifvet. Jag skall 
välan låta Er ha rätt. Ja, blodet hade stigit åt hufvudet på mig. 
Min puls jagade som om den varit besatt, jag kände mig ängslig 
och orolig. Doktorn gaf mig ett par droppar, och allt var godt.“ 

„Må vi hoppas att allt är och blir godt, men Ni får inte 
mera utsätta Er för sådana sinnesrörelser.“

„Det var min skuld —“
„Men äfven min. Jag hade bort taga hänsyn till Er häf

tighet. Men må vi lemna detta. Törs jag upprepa min bön att 

få tala med Er läkare?“
„Jag säger Er ju, att Werner är en åsna. Skulle jag en 

aång bli allvarsamt sjuk, så hemtar jag någon från hufvudstaden. 
Men det faller mig något in Ni har ju en slägting, som är

läkare.“
Lisens ansigte färgades i purpur. Hon hade icke glömt ge

neralens bref, och ämnet var derföre just nu ganska pinsamt för

henne.
„Herr general,“ svarade hon undvikande, „Ni måste radlråga 

<m äldre läkare, till hvilken Ni kan hysa förtroende. Jag besvär
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Er att tillkalla en sådan. Jag är ängslig för hvad som förefallit 
i natt.«

»En ung Jäkaie föistår ofta mera än en gammal,« sade ge
neralen, »och jag har hört allt godt sägas om Er slägting. Han 
bor ju bara fyra mil härifrån. Jag skall bedja honom komma hit.«

Lisen hade annars icke önskat någonting mera af hjertat, än 
att hennes kusin skulle få en rik patient, men nu var det henne 
motbjudande att instämma i generalens förslag. Efter all sanno
likhet hade generalen endast för afsigt att bereda henne en an
genäm öfverraskning, och han tänkte sannolikt icke på att skänka 
något förtroende åt kusinen som läkare. Men hvad han i dag vid 
godt lynne gjorde, det kunde han ångra redan innan nästa dag 
hade grytt, och då skulle han kanske förebrå henne, att hon hade 
mottagit ett af höflighet gjordt erbjudande. Han höll ju en läkare 
för att vara en för ringa person att blifva mottagen som gäst på 
Sporreholm och om han för hennes skull i dag förnekade sina 
grundsatser, så gjorde han henne kanske i morgon den förebråelsen, 
att hon drog sina slägtingar in i hans hus, eller också kunde han 
behandla kusinen på ett sätt som icke passade till den ställning, 
som hon intog i. huset.

»Hen general,« svarade hon »jag känner ej mycket min ku
sin och har aldrig gjort hans förtroligare bekantskap, men jag tror 
att han är för stolt för att vilja knuffas fram genom relationer, och 
att han icke skulle tacka mig, om jag försökte att rekommendera 
honom. Men detta måste han tro, om Ni låter kalla honom utan 
att för ögonblicket behöfva hans hjelp. Sannolikt skulle han icke 
heller komma, ty han bor för långt härifrån för att kunna bli Er 
husläkare. Som sådan skulle han icke heller passa för Er, ty han 
lär af sina patienter fordra, att de strängt följa hans föreskrifter —^ 

Generalen hörde på henne leende. Han genomskådade hennes 
afsigt och tycktes ana orsaken till hennes vägran.

»Allt som Ni nu säger mig,« sade han, »uppväcker mitt för
troende och behagar mig mycket. Jag skall genast skicka efter Er 
kusin och, om han kommer, säga honom, att Ni är en dålig
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•slägting, som icke tyckes vara lifvad af någon stark slägtkärlek. 
Men jag skall äfven säga honom, att en viss dam är mycket envis 
och icke unnar mig att göra hans bekantskap, emedan jag en gång 
yttrat mig ofördelaktigt om läkare.«

Lisen måste uppgifva sin opposition. Ehuru generalens sista 
ord gåfvo henne en antydning om, att hans ringaktande ord i 
brefvet endast tillkommit för att motivera hans afslag, så intogs hon 
dock af en dyster aning, att det icke skulle hafva några goda 
följder, att här på Sporreholm skedde ett närmande mellan henne 
och någon medlem af hennes slägt.

ELFTE KAPITLET,

Håkansson.
Generalen var alltid rask att sätta sina beslut i verkställighet. 

Han ringde på kammartjenaren och befalde Håkansson att fara till 
doktor Malmström och bedja honom att så fort som möjligt komma 
till Sporreholm.

Håkanssons eljest så glatta, nästan uttryckslösa ansigte för
rådde öfverraskning, och det föreföll Lisen, som om den blick han 
sände henne innebar en fråga, om hon hade åstadkommit detta.

Det var helt naturligt, att det skulle förvåna generalens för
trogne tjenare att plötsligt se sin herre så förneka gamla vanor, 
och detta i synnerhet då ingen synbar anledning dertill var föi 
handen Ty generalen skickade eljest blott i de aldra ovanligaste 
fall till läkaren. Men Lisen hade en känsla af, att Håkansson var 
upptagen af andra tankar, och utan att kunna förklara det för sig 
sjelf kände hon motvilja och misstänksamhet mot denne man.

Håkansson var generalens faktotum sedan tio år tillbaka. 
Han var den ende bland betjeningen på slottet, som hade kunnat
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hålla ut så länge. Han hade visserligen ofta sagt upp sin tjenst 
men hade alltid stannat mot förhöjning i lönen, ty generalen kunde 
icke mera umbära honom.

Vi sade, den ende af betjeningen. Det hade icke varit rådligt 
att låta Håkansson få höra ett sådant ord. Hade han än kommit 
till bporreholm såsom tjenare, så hade han dock ganska snart vetat 
att skaffa sig en förtroendeställning, i hvilken han gjorde hela tjenste- 
folket beioende af sin välvilja, ja man påstod till och med, att de 
damer, som förestått generalens hus, för alltid kände sig osäkra på 
Sporreholm från den dag de kommit i ogunst hos herr Håkansson.

Lisen hade ännu icke haft något tillfälle att komma osams 
med denne farlige kammartjenare.

Hon visste visserligen icke heller, att Håkansson af princip 
undei de första veckorna eller månaderna efter en ny dams inträde 
på slottet föihöll sig fullkomligt neutral och icke gaf henne någon 
anledning till missbelåtenhet för att bibringa henne den tron, att 
han var en mycket obetydlig och oförarglig person. Härmed fort
satte han, tills han hade studerat de i fråga varande damernas ka
rakter och kände alla deras fel och svagheter.

Vanligen passade han äfven på tillfället att säga upp sin tjenst, 
hvarje gång en ny regering skulle införas på slottet, och lät några 
dagar senare på nytt engagera sig. Vid dessa tillfällen blefvo i så 
fäll allehanda öfvergrepp och egenmägtigheter, som han tillåtit sig 
i sitt eget intresse, utjemnade och samvetsgrant börjadt ett nytt 
konto, sedan det gamlas skulder blifvit afskrifna.

Ingen föistod sig så bra på att bädda åt generalen, då gikten 
hade infunnit sig, som han. Håkansson visste, hvar hvarje småsak, 
som generalen behöfde, var till finnandes. Han kände hemligheten, 
huru kassaskåpets lås öppnades, han registrerade generalens vigtigaste 
papper, besörjde hans affärer med bankiren, med ett ord, det skulle 
hafva kostat generalen mycken möda att finna en passande er
sättning för Håkansson och inlära en ny person i alla dessa 
åligganden. Antagligen skulle han dertill aldrig haft tålamod.
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»Ni har redan länge haft Håkansson i Er tjenst?« frågade 
Lisen, då kammartjenaren lemnade rummet.

»Ja, gudnås så visst,,« brummade generalen. Han vållar mig
ofta förtretligheter och stjäl som en korp.«

»Då förundrar det mig,« svarade Lisen leende, att Ni icke
lät honom gå, då han sade upp sig ur tjensten.«

»Han vet, att jag icke kan umbära honom. För öfrigt har den 
bofven en fördömdt skarp blick. . Han sade mig redan den dag, 
som Ni kom hit, att Ni skulle komma att införa en helt annan 
ordning på Sporreholm och äfven få mig under Er spira — «

»Herr general —«
»Nå nå stilla, det är likväl på det viset, och det kan vara så 

godt det. Jag önskar, att jag hade lärt känna Er förr. Låter

gerna leda mig af en så vacker hand.«
Samtalet blef afbrutet. Det kom främmande, och Lisen fann 

denna dag icke mera något tillfälle att tala med generalen om

Håkansson.
Kammartjenaren återvände från doktorn med det besked, att 

doktor Malmström först följande dag skulle hörsamma generalens 
kallelse, då det icke var någon trängande fara. Nu hade han måst 
resa bort åt ett annat håll, der verklig fara var på färde.

*

*

Kär Lisen via ett tillfälle under aftonens lopp satt ensam i 
salongen, — generalen spelado i ett angränsande rum wisth med 
sina ° gäster — närmade sig henne plötsligt kammartjenaren

Håkansson. \

»Nådig mamsell,« sade han med dämpad stämma och med en
min, liksom ville han göra henne ett förtroligt meddelande, »jag
tror, att generalen behöfver en allvarlig kur. Det skulle sannolikt
vara bäst om en läkare kom hit, som kunde vistas här ständigt en

tid och ge akt på honom — «
.Ni skrämmer mig,« sade Lisen icke litet bestört. -Hade 

generalen ett allvarsamt anfall i natt?«
Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883- 20. Helvetets trappor. 20,
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»Nej,« svarade Håkansson med ett egendomligt leende, »men 
herr doktor Werner fruktar, att han en dag plötsligt kan få slag.«

»För guds skull! —«
»Nå det kanske inte är så farligt. Men försigtighet skadar 

aldrig, och då jag hör, att Er herr kusin icke har någon stor 
praktik, så tänkte jag, att kanske —«

Han tystnade. Lisen hade rodnat. Hon tycktes instinkt
mässigt känna, att mannen ämnade komma fram med ett oför-

*

skämdt förslag. Hans hela väsen hade något misstänkt.
»Hvad tänkte Ni? Hvad har anmärkningen om doktor Malm

ströms praktik med detta att göra?« frågade hon i skarp ton.
»Om förlåtelse, nådiga mamsell,« svarade han, »men folk säger, 

att han har få patienter, och då tänkte jag, att man kanske kunde 
förmå honom att stanna här en tid, så att generalen finge genomgå 
någon ordentlig kur.«

Lisen begrep nu, hvad det var fråga om. Mannen erbjöd 
henne sin hjelp till att förskaffa sin kusin fast fot på Sporreholm. 
Deraf hans hemlighetsfulla, förtroliga väsen. Han trodde tvifvels- 
utan, att hon hade förmått generalen att låta tillkalla doktor 
Malmström, och nu erbjöd sig Håkansson att blifva hennes bunds- 
förvandt, sannolikt för att sedan få henne i sina händer.

Hon måste hafva visshet, om hennes misstanke var grundad, 
och huru långt denne mans oförskämdhet kunde sträcka sig.

»Om doktor Malmström har stor eller liten praktik,« sade 
hon, »derpå kommer det här icke an, ty jag tror icke, att hvarken 
han eller någon samvetsgrann läkare går någonstädes, der han är 
öfverflödig. Det handlar endast och allenast om, huruvida generalen 
behöfver läkarebehandling, och om han äfven vill underkasta sig 
sådan. Äro båda dessa delar klara, så måste en läkare engageras 
vare sig den ene eller den andre.

Håkansson svarade med en min, liksom han trodde sig nu 
mycket lätt kunna komma öfverens med henne:

»Generalen behöfver en läkare, som han kan lita på, ty han 
är sjuk. Han bryr sig ej om, att vara rädd om sig, men han
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skall lyssna till en läkare, som förstår sig på att behandla honom. 
Han är icke så svår att leda, som det ser ut. Jag skall nog förmå 
honom att underkasta sig en kur och anförtro sig åt Er herr kusm.«

»Det senare torde väl blifva Er svårt,« sade Lisen och fastade 
ögat forskande på kammartjenaren. »Han tycker inte mycket om 

läkare.«
»Ju svårare det blir för mig,« svarade Håkansson, »desto mera 

skall jag känna mig belönad af att se mina sträfvanden krönas 
med framgång. Generalen litar på mitt omdöme, jag är honom 
ju också tillgifven som ingen annan. Det blir bara Er sak att göra 
Er kusin uppmärksam derpå, att generalen behöfver läkareuppsigt, 
att han annars icke följer några föreskrifter. Jag skall sörja för, 
att generalen ger anledning till engagementet.«

Lisen visste nog. Hon var så upprörd, att hon icke kunde 
svara ett ord, hvarföre hon steg upp och på detta sätt afbröt 
samtalet. Hon kände att hon skulle nedsätta sig sjelf, om hon ge
nom ett ord af förakt eller vrede lät honom gissa, att hon hade 
genomskådat hans afsigt att göra henne till medbrottsling i sina 
intriger och förena hennes intresse med sitt Han kunde bestrida 
denna afsigt, kunde säga, att hon missförstått honom, och sedan
hade hon ensam varit komprometterad.

Hon hade tålt, att samtalet fått gå så långt och tagit en 
sådan vändning, att han funnit mod att erbjuda hennes slägtinge 
sin protektion. Hon stälde sig, som om generalen hade kallat 
henne, och gick med hastiga steg till nästa salong. Håkansson 
kunde förklara hennes plötsliga uppbrott, huru han ville.

Kammartjenaren stod der förbluffad. Redan i första ögon
blicket anade han väl det rätta. Hennes rodnad lika väl som den 
häftighet, hvarmed hon afbröt samtalet, tydde på, att vågstycket 
var misslyckadt, att hon föraktade ett bundsförvandtskap med 
honom. Men den omständigheten att hon utan att svara ett ord 
plötsligt lemnade rummet, tillät äfven det antagandet, att hon 
kunnat höra något buller vid spelbordet och hade skyndat dit i 
den tron, att generalen hade afbrutit eller slutat sitt spel.
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Detta antagande fick en skenbar bekräftelse derigenom. att 
generalen genast derefter blef synlig i dörren. Håkansson hade stått 
med ryggen mot dörren och vände sig först nu om.

Håkansson hade endast kunnat våga det erbjudande, som han 
gjort Lisen, under den vissa förutsättningen, att det skulle an
tagas. Han trodde sig hafva bevis nog på, att Lisen var en 
skicklig intrigmakerska. Hennes koffert hade föregående dag redan 
varit packad. Hon hade alltså sjelf för generalen dikterat vilkoren 
för sitt qvarstannande. Håkansson tviflade icke på, att han i följd 
af privata aftalanden med henne hade ändrat sitt testamente redan 
samma dag och äfven förpligtat sig till att antaga hennes kusin 
som läkare. Det var derföre Håkansson hade fattat det beslutet 
att erbjuda sig till hennes bundsförvandt. Antog hon detta bunds- 
förvandtskap, så kunde han sedan tvinga henne att åt sig afträda 
en del af bytet. Åfböjde hon det, så ämnade han anmäla för 
generalens slägtingar, hvilka planer Lisen hade och hvilken fara 
som från hennes sida hotade deras arfutsigter. Han kunde då an
taga, att de skulle göra allt annat än visa tillbaka hans anbud \
om medverkan.

Håkansson tyckte, att han kunde antaga, att han haft fram
gång , men hon hade dock icke gifvit något tydligt svar, och 
möjligtvis hade hon äfven velat undvika att lemna ett sådant.

Försigtighet tycktes i alla fall vara rådligast. Han gaf akt 
på Lisen hela aftonen. Det undgick honom icke, att hon var 
tankspridd, och att hennes glada vänlighet, som hon visade, hade 
en tvungen prägel.

* *

*

När gästerna hade lemnat slottet, och Håkansson som vanligt 
infann sig för att lysa generalen till hans sängkammare, såg han, 
att Lisen i en fönsternisch hade fört ett samtal med generalen, 
hvartill ingen kunnat lyssna.

Generalen var enstafvig och, såsom det syntes, förstämd, då
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han ändtligen bjöd Lisen god natt och följde Håkansson. Han gaf 
endast korta svar på kammartjenarens frågor.

»Jag skulle önska,« började Håkansson plötsligt, »att herr 
doktor Malmström hade kommit redan i dag, eller att generalen 
hade befalt mig att taga med en annan. Det här går inte längre.«

»Är Ni galen? Är jag då sjuk?«
»Ja, herr general.«
»Då vet Ni mera derom än jag.«
»Så förhåller det sig äfven, ty herr generalen tager sig infe 

tid att gifva akt på sig sjelf. Men jag ger akt på herr generalen.«
Såå, och hvad har den skarpsynte och öfverkloke herr Hå

kansson observerat?«
»Jag har observerat, att hvarje gång som herr generalen har 

haft någon stor förargelse och då vid sängdags tager sina droppar, 
så är allt förbi, om herr generalen varit glad under eftermiddagen. 
Men hvarje gång som herr generalen ännu på aftonen är förargad 
och ser så röd ut i ansigtet som i dag, så följer alltid en mycket

svår natt.«
Håkanssons ord måste hafva hvilat på sanning och för ge

neralen haft något oroande, ty fastän von Sporre svarade, att han 
icke var förargad, gick han dock och stälde sig framför spegeln.

»Dumheter,« sade han. »Jag ser röd ut, derföre att jag har 
■druckit Burgunder. Det hade jag visserligen heldre kunnat låta bli.«

»Det hade varit bättre, men herr generalen vill ju inte lyssna

till, hvad läkaren säger.«
»Ja, derföre att det i alla fall inte hjelper. Hvar äro mina 

■droppar?«
»Herr general, dem ger jag Er inte. Ni vet, att de inte lugna 

utan tvärtom upphetsa Er, när Ni nyss har varit förargad.«
»Drag åt he............. hvem säger Er, att jag har varit för

argad?«
»Jag ser det på herr generalen. Mamsell har väl sagt herr 

generalen något —«
»Som Håkansson gerna skulle vilja veta,« ifvlde Sporre spetsigt
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»Nå, det behöfver inte vara någon hemlighet. Den goda själen 
fruktar, att hennes kusin har för liten erfarenhet och ligger öfver 
mig, att jag skall rådfråga någon äldre berömd läkare. Jag har 
måst lofva henne detta.«

Håkansson svarade icke genast. Han förstod af dessa ge
neralens ord, att Lisen försmådde hans hjelp vid sin intrig, men 
å andra sidan icke hade gjort honom misstänkt hos generalen, ty 
eljest skulle Sporre icke så vänligt hafva talat med honom.

»Man måste medgifva,« sade han ändtligen, »att antingen 
håller mamsell just inte mycket af sin kusin eller åtminstone 
unnar hon honom inte att förtjena litet, fast han mycket väl lär 
behöfva det.«

»Tror Ni det?«
»Jag vet det, herr general. På gästgifvaregården, der jag lät 

fordra hästarne, förundrade man sig öfver, att jag fick fara hem 
med tomma vagnen. Man trodde inte på, att doktor Malmström 
var upptagen. »Han har mottagningstimmar och ringklocka bara 
för syns skull,« sade de, »ty ingen menniska söker honom.« Den 
stackars herrn lär lida nöd och icke en gång kunna betala hyran.

»Folk pratar mycket, som inte är sannt,« brummade generalen 
och afbröt samtalet. Håkansson visste, att han hade nått sitt mål. 
Sporre hörde till de menniskor, som döma efter det yttre och 
fästa sig något vid hvarje prat. Han kunde icke bibehålla för
troendet till skickligheten hos en läkare, som inte hade några pa
tienter, men det måste äfven nedsätta Lisen i hans ögon, att den 
enda af hennes slägtingar, som man hörde talas om, icke hade sin 
ordentliga utkomst.

Den svåra natt, som Håkansson förutsagt, uteblef icke. De 
droppar, som generalen föregående afton hade tagit, och som Hå
kansson denna gäng icke hade velat gifva honom, bestodo af det 
bekanta opiatet morfin, som väl söfver men verkar mycket för- 
siappande på nerverna, isynnerhet om man måste taga det i stora 
doser för att trots inre upphetsning likväl ernå någon verkan. 
Lyckas det icke att somna af medlet, så verkar detta gift hos pa-
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tienten ett förskräckligt tillstånd af nervös öfverretning. Läkaren 
hade derföre uttryckligen varnat för att gifva generalen detta medel, 
då han nyss varit utsatt för häftigare sinnesrörelser, som läto frukta, 
att morfinen skulle vara för svag för att tvinga nerverna till lugn.

Håkansson räckte generalen dropparne. Han låtsade sig tro 
på hans försäkran, att han var vid godt lynne. I stället för att 
lugna verkade medicinen oroande, och generalen fick tillbringa en 
natt utan sömn, hvarunder en upprörd fantasis vilda bilder, fram
kallade af de tankar, som Håkansson väckt till lif, sväfvade för

honom.

TOLFTE KAPITLET.

En kulen morgon.
Då generalen följande morgon reste sig, var hans hufvud tungt 

och dunsigt. Morfinruset är svårare i sina följder än hvarje annat 
Det tjocka blodet rullade stötvis genom hans ådror till hjernan. 
Den som kände honom, visste, att han denna dag skulle vara vid 
ett fruktansvärdt retligt lynne, och undvek honom derföre, ty hans 
häftighet urladdade sig sådana dagar ofta vid den ringaste an

ledning.
Lisen blef förskräckt, då hon en stund efter generalens fru- 

kost, som han alltid intog ensam, kom in i salongen, en sådan 
hemsk eld gnistrade ur generalens blickar, så rödbrusigt var hans 
ansigte, och så skarp och retlig lät tonen i hans röst.

.Känner mig förträffligt,« var det svar som han gaf på hennes 
bekymrade fråga efter hans befinnande. Dervid såg han på henne 
liksom begärlig efter en motsägelse, en förevändning att gifva luft

åt sin i det inre gäsande öfverretning.
Instinktmässigt anade hon den fara, som hotade henne. »Det 

var ju bra,« svarade hon och tog sin stickning i handen.
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lade generalen, liksom talande med sig sjelf. »Hvad skall han hår 
att göra?«

Lisen svarade icke, och det retade honom. »Är väl i dag inte 
disponerad för att prata med mig?« frågade han.

Hon lade bort sitt arbete. »Jag är beredd till allt, som Ni 
önskar,« sade hon.

Hennes väsen tycktes tvinga de onda lidelserna inom gene- 
ralens bröst att lägga sig. »»Jag önskar,« sade han i lugnare ton, 
„att jag ännu kunde sända återbud till Er kusin. Det är fatalt, att 
jag besvärade honom i onödan. Men det är för sent dertill 
Vagnen, som skulle hemta honom, har för länge sedan farit.

»hii behöfver ju inte att taga emot honom, herr general.«
»»Det voie oartigt af mig. Men jag vill aldrig visa mig

ohöflig. «
»Jag kunde arrangera det så, herr general, som hade Ni låtit 

hemta honom för min skull, så behöfver Ni icke att taga emot 
honom sjelf.«

»Mycket god. Mycket förekommande. Ni vet då råd för allt.«
Det låg i generalens ton något försmädligt, och Lisen ansåg 

äfven lämpligast att icke gifva något svar, ty hon kände, att äfven 
hennes tålamod var på upphällningen, så att hon knappt skulle varit 
i stånd att svara i lugn ton.

»Jag kunde då visserligen icke heller erbjuda honom något 
honorar,« fortfor generalen, och sannolikt räknar han på att få 
sådant —«

«

Generalen tystnade hastigt. Han såg, att Lisen vände bort 
sitt ansigte. Hon tryckte sin näsduk mot ögonen för att dölja de 
framträngande tårarne. Hon hade nu fått förklaring på, hvårföre 
han i sin retade stämning sökte strid med henne. Han visste, att 
hennes kusin var i klena omständigheter, och derföre ångrade han, 
att han hade skickat efter honom. Han var nog litet grannlaga 
att tala med henne om att han borde betala besöket, emedan 
läkaren kanske redan glädde sig åt det väntade honoraret.
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tycktes vara omöjligt att komma i ett rätt förstånd med denne 
man, bitterhet öfver sitt öde och deltagande för slägtingen, som 
utan att misstänka något kom för att höra kanske sårande an
märkningar — allt detta förenade sig för att fråntaga henne hennes

sista mod.
Hon ville dölja sin rörelse, men den blef för mägtig hon 

började högljudt att snyfta, ■
■ „Kors för tusan,“ svor generalen, halft bestört halft förargad. 

„Hu gråter Hi igen. Har jag gjort Er något ondt?“
„Förlåt, herr general,“ sade hon, i det hon reste sig och 

visade honom sitt i tårar badande ansigte, „jag ville icke visa 
någon pjunkighet, men jag saknar kraft att hålla stånd mot Ert 
dåliga lynne. Jag vet, att Hi icke afsigtligt velat såra mig men
dessa antydningar äro pinsamma för mig.“

Generalens dåliga lynne var genast försvunnit, när han, i 
stället för att stöta på motsägelse eller åtminstone erhålla ett bitande 
svar, såg en .sådan foglighet.

„Jag har orätt,“ utropade han. „Det är den förbannade 
Håkansson skuld till. Han pladdrade allt möjligt för mig i går 
om, att Er kusin inte hade några patienter och bara lät mig vänta 
för att pråla med att vara mycket upptagen. Den skurken blir

fräckare dag för dag.“
,,Då Hi sjelf yttrar Er på det sättet, så är det min pligt att 

bekräfta Er åsigt. Han förtjenar icke det förtroende, som Hi skänker

honom.“
,,Hi har tyvärr rätt, men hvaraf vet Hi det? Har han gifvif 

några*nya anledningar till klagomål, så skall han bort på fläcken.

Såg öppet, hvad han har gjort.“
„Antag. herr general, att han hade lemnat bevis på stor

otrohet, och var försigtig i de förtroenden Hi lemnar honom. Gif 
icke något gehör åt hvad han säger Er. Afskeda honom icke ge
nast eller åtminstone icke i vredesmod. Han har sannolikt vågat 
ett oförskämdt försök hos mig, emedan han vet, att jag är en" fattig
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främling, ocli han bedömer andra efter sig sjelf. Alltnog — af~ 
skeda honom vid tillfälle, men var försigtig.“

„Ett försök hos Er? Hvad vill det säga?“ utropade generalen 
och blef oerhördt uppbragt. „Jag fordrar att få veta allt. Jag ber 
Er derom. Jag får ingen ro, förr än jag vet, huru det hänger 
ihop.“

„Håkansson tykktes tro, att jag här vill skaffa min slägting, 
doktor Malmström, något slags utkomst, och var nog djerf att er- ■ 
bjuda mig sin hjelp och sitt understöd till att genomdrifva en så
dan anordning. I följd af den hållning jag visade vid hans anbud 
tyckes han nu ha betänkt sig annorlunda, eller talade han inte 
med Er om, att det vore fördelaktigt, om Ni anmodade en läkare 
att stanna här en tid och taga Er under behandling.“

„Den slyngeln! Det är just likt honom!“ utropade Sporre 
mera munter än förargad. Han har alltid gerna velat ställa sig in 
hos mina sällskapsdamer och har hos Er råkat att icke komma till 
den rätta. Om den kanaljen bara inte vore så duglig och inte 
hade sett så djupt in i mina familjeangelägenheter! Men det 
hjelper inte, han måste bort.“

Samtalet afbröts- derigenom att Håkansson inträdde och an
mälde doktor Malmström. Håkansson hade uppenbarligen hört ge
neralens sista ord, ty han kastade på Lisen en blick af giftigt hat.

TRETTONDE KAPITLET.

Sjukbesöket
Edvard Malmström var en ung läkare, som var fattig och hade 

föga praktik. Pöregående dag hade han icke kunnat hörsamma 
generalens kallelse, emedan han var bortkallad till ett annat stort 
gods, der han eljest icke anlitades som läkare, för att behandla en 
svår benskada.
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Han var föga bekant med sin kusin, och trodde derföre ej, att 
någon rekommendation från hennes sida skaffat honom kallelsen till 
Sporreholm. Han ansåg sig derföre med godt samvete kunna be
handla denna kallelse likasom ett sjukbud från hvilket annat rikt

hus som helst.
Håkansson mottog den unge läkaren på ett sätt, som föga 

motsvarade de illusioner denne gjort sig. „Jag skall anmäla Er 
hos herr generalen,“ sade han, „och jag vill önska, att han ännu 
i dag tänker på samma sätt som i går, då han skickade mig efter 
Er. Men kanske vill Ni heldre först tala med mamsell. Om Ni
så önskar, så skall jag gifva henne en vink.“

„Jag är kallad till herr feneralen,“ sade Malmström, som inte 
tyckte om tjenarens tjenstvilliga råd, „och jag ber Er att anmäla 

mig hos honom.“
..Som Ni vill, herr doktor — men generalen har ofta säll

samma nycker och är just i dag inte vid bästa lynne. Mamsell —“ 
„Ni förslösar min och Er tid,“ afbröt Malmström. „Hvar

träffar jäg herr generalen?“
Håkansson rodnade af förargelse, men han skyndade att an

mäla läkaren, då denne gjorde min af att sjelf uppsöka generalen.
General Sporre mönstrade den inträdande med forskande blick, 

och det tycktes behaga honom, att Malmström blott egnade kusinen 
en flygtig men höflig helsning, sådan som tillkom värdinnan i huset 
och sedan genast gjorde min af att börja sitt samtal såsom läkaie 
med patienten, i det han bad generalen meddela honom sitt lidande. 

„Jag fruktar, att ingen kan hjelpa mig. Mot gikten lär det

icke finnas något läkemedel.“
„Nej, men det finnes lindrande medel, och om Ni vill hålla 

diet, kan man uträtta, att det onda mera sällan återkommer.“
„Känner till de der fraserna — men jag vill heldre emellanåt 

utstå litet smärta än alltid lefva som en hund. Jag kan inte 
fördraga vatten i magen. Det är för nyktert för mig.“

„Då kan Ni gerna spara in kostnaderna för läkare och apotek,
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ty under sådana förhållanden skulle blott en charlatan kunna lofva 
Er hjelp.“

„Jag tycker om Er, för att Ni säger sanningen rent ut. Till 
Er vill jag sätta förtroende. I en sak kan Ni sannolikt hjelpa 
mig, jag —“

„Nej,“ afbröt Edvard generalen, ,,under sådana förhållanden 
hvarken kan eller vill jag hjelpa Er. Då Ni tyckes gerna höra ett 
rättframt ord, så vill jag tala utan förbehåll. Jag tager icke emot 
några patienter, som göra läkaren föreskrifter och vilja veta, hvad 
han kan eller ej. Ni misstager Er, om Ni tror, att man kan ku
rera den ena åkomman men ignorera den andra. Det ena lidandet 
är en konseqvens af det andra eller hänger åtminstone tillsammans 
dermed. Ni vill icke för giktens skull låta döma Er till en sträng 
diet, emedan gikten låter fördraga sig, då den blott kommer från 
och till. Men de blodrusningar, hvaraf Ni lider, ängsla Er.“

„Huru vet Ni det? Hvem har sqvallrat om det för Er?“
„Ingen. Men det är lätt att gissa. Gikten hindrar Er att 

taga nödig motion. Ni älskar bordets nöjen, dricker hetsiga viner 
och känner deras verkningar svårare än andra. Ni har orsak att 
frukta ett slaganfall. Det gifves ett medel, som just nu, då vädrets 
inverkan kan vara dubbelt farligt för sådana naturer, verkar ganska 
nyttigt och mildrande, men det fordrar försigtighet och en viss dietr 
som ovilkorligen måste följas.“

„Herr doktor, Ni har ett sätt att tilltvinga Er förtroende, 
som jag icke kan motstå. Jag är föröfrigt ingen så oefterrättlig 
patient, som Ni tror. Der jag har fullt förtroende, kan jag också 
foga mig och beherska mina lustar. En viss tid vill jag hålla diet, 
och om jag ser goda följder deraf, vänjer jag mig väl äfven vid en 
viss afhållsamhet.“

„Med detta löfte är jag nöjd, och jag skall taga så mycken 
hänsyn som möjligt till Edra vanor. Jag skall ordinera Er några 
droppar, hvaraf Ni dagligen skall taga en mycket ringa dosis. 
Kuren varar tre veckor. Under denna tid tår Ni på inga vilkor 
njuta någon ting, som innehåller ättika, ty dropparne bestå syrefri
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arsenik. Så snart Ni alltså tager in ättika i Er föda, inträder 
arsenikförgiftning.“

,,En sådan diet skulle man väl kunna stå ut med,“ utropade 
Sporre. „Och hvad nytta skall denna kur göra?“

„Dropparne verka på blodet, göra hufvudet fritt och befordra 
blodomloppet i hjernan. Men om jag tillåter Er att förtära all 
slags mat som ej innehåller ättika, och äfven medger, att Ni får 
dricka vin, så är det nödigt att hålla en viss måtta. Starka viner, 
spirituösa och maltdrycker får Ni icke alls förtära.“

„Afgjordt,“ utropade generalen med förnöjelse, ,.det kan man 
stå ut med. Deri ligger åtminstone förnuft. Ni besöker mig dag
ligen och kontrollerar min diet.“

„Mina besök äro fullkomligt öfverfiödiga. Om Ni så önskar, 
skall jag komma en gång, när kuren är slut.“

Läkaren hade rest sig.
,,Hvad vill det säga?“ frågade generalen. „Ni stannar väl till 

middagen. Då kunna vi språka om Er återkomst. Jag ber Er 

derom.“
„Var god ursäkta mig, herr general,“ svarade den unge lä

karen med fasthet, „jag väntas i min bostad.“
Sporre rynkade ögonbrynen. Han kastade en blick på Lisen, 

liksom misstänkte han, att hon var skuld till, att ej bjudningen an
togs. „Det ser ut som en sammansvärjning,“ sade han. „Ni vill 
inte en gång intaga en måltid med mig. Er kusin har väl gifvit
Er en skön föreställning om mig.“

Lisen rodnade. „Stanna,“ sade hon. „Herr generalen in
bjuder ingen, som han icke gerna ser hos sig.“

„Likväl måste jag tacka. Jag vill inte skryta med att vara 
mycket upptagen. Jag måste till och med tillstå, att jag önskar 
mig patienter. Men slumpen har så fogat, att jag just i går fick 
en patient, som jag ovilkorligen måste besöka i dag. Derföre kan 
jag icke taga emot den för mig hedrande inbjudningen.“

Det sanna och fasta i tonen öfvertygade generalen om, att det
Helvetets trappor. 21.Skandinaviskt National-Bibliotbek. 1883- 21.
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icke var fråga om någon sökt förevändning. Men läkaren måste 
lofva att snart förnya sitt besök.“

Generalen var förtjust öfver det intryck, som den unge lä
karen gjort på honom, och yttrade detta öppet till Lisen. ,,Han 
har något af soldat i sig,“ sade han, ,,För tusan, han förstår 
sin sak.“

FJORTONDE KAPITLET.

Sqvalfrets frukter.
Den kur, som läkaren föreskrifvit, verkade utmärkt, emedan 

generalen ej blott höll sträng diet och var måttlig till och med i 
njutandet af lätta viner, utan äfven i följd af denna diet ändrade 
hela sitt lefnadssätt*

Då han måste försaka de starka dryckerna, så uppgaf han 
spelpartierna, som annars brukade fortgå till långt på natten med 
omåttligt drickande. Han gick tidigt till sängs, och då den ner
vösa öfverretningen upphörde fick han en lugn sömn och behöfde 
icke mera taga in någon morfin. Följden häraf blef åter, att han 
om morgnarne var vid godt lynne och kände sig glad och nöjd. 
Han kallade doktor Malmstöm en trollkarl, som hade föryngrat ho
nom och prisade hans skicklighet öfverallt.

Den förändring, som försiggått med generalen, behagade föga 
herrarne från staden, som icke mera fingo komma till Sporreholm 
på spelpartier, der de kunde vinna penningar och lefva kräseliga. 
Doktor Werner, som generalen ej längre använde som husläkare, 
ryckte på axlarne och sade, att det var lätt för herr Malmström att 
göra lyckade kurer, när mamsell Malmström nu höll generalen till 
att iakttaga den diet, som Werner förgäfves hade fordrat. Och 
den allmänna meningen i staden var, att mamsell Malmström var
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en raffinerad intrigmakerska, som inte skulle sluta, förr än hon 
fick generalen till att gifta sig med henne och göra alla sina 
slägtingar arflösa.

Generalen hade visserligen haft en son, som såsom mycket ung 
rest utrikes, sedan han som fänrik blifvit straffad för subordinations- 
brott mot sin egen far. Men ingen visste, om han lefde eller var 
död, och i generalens närhet vågade aldrig någon nämna hans namn. 
Emellertid skulle denne son, om han lefde, ärfva sjelfva Sporreholms- 
godset, som var fideikommiss, men de öfriga betydliga egendomarne, 
äfvensom all den lösa förmögenheten kunde generalen fritt disponera.

Efter doktor Werner visste de väl underrättade stadsboarne 
att förtälja, att generalen en afton efter en tvist med Lisen, 
hvarvid det gällt om hon skulle flytta eller stanna, hade än
drat sitt testamente. Och Håkansson berättade för hvem som ville 
höra på, att mamsell Malmström arbetade på att få generalen i så 
spändt förhållande som möjligt till sina slägtingar samt att aflägsna 
alla trogna tjenare ifrån honom och ersätta dem genom sina kre
atur. Äfven Håkansson hade blifvit uppsagd. Generalen hade 
visserligen förr lofvat honom att aldrig skilja honom från sig och 
att betrygga hans framtid, men mamsellen hade öfvertalat honom 
att bryta sitt ord och hålla sig till en gammal skriftlig uppgörelse,
hvari stadgades ett halft års uppsägning.

Det funnos äfven personer i staden, som i en alldeles särskild 
grad njöto Håkanssons förtroende, och dessa meddelade han, att 
mamsell Malmström dock sannolikt skulle komma att missräkna 
sig, emedan det var något i görningen , som lätt kunde göra slut 
på hennes intriger och öppna ögonen på generalen för hennes rätta

karakter.
Det bestraffar sig alltid, när man visar eftergifvenhet med 

dåliga menniskor och af ängslan att missbruka sin magt mot en 
fiende skonar någon, som sedan aldrig kan förlåta en, att man ge
nomskådat honom och korsat hans vägar.

Lisen skulle få erfara detta. Hennes godmodighet hade be-
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spaiat Håkansson ett ögonblickligt afsked. Generalen hade endast 
sagt upp honom.

Lisen trodde, att Håkansson nu visade sig beskedlig och 
tjenstvillig för att få full förlåtelse. Hon anade icke, hvilket gif
tigt hat till henne denne man bar i sitt hjerta, hvilken hämnd
han svuiit henne, samt af hvilken förställning och nedrighet han 
var mägtig.

Håkansson förstod att genom uppmärksamhet och nit göra sig 
oumbärligare än någonsin för generalen, och under det han gent 
emot Lisen spelade ångerfull, utspred han om henne förtal af alla 
slag i de kretsar, som bildade generalens umgänge.

Det blef på slottet allt sällsyntare, att damer kommo på besök, 
och kommo några sådana, så visade de sig emot Lisen kalla, form
liga och tillbakadragna. Till och med Klara Holm, som förut så 
sympatiskt närmat sig Lisen, drog sig plötsligt tillbaka från henne*

Omisstänksamma naturer märka dylikt först sent. De förklara 
ett föränd ra dt uppförande hos deras umgänge på något urskuldande 
sätt men tillägga det ej någon djupare betydelse.

Då inträffade en dag plötsligt på Sporreholm ifrån residens
staden fröken von Kalkonkam och från hofrättsstaden hofrättsrädet 
fepoire, liksom om de hade stämt möte Ingendera hade förut 
låtit bebåda sin ankomst.

Holrättsrådet var redan bekant med Lisen. Han hade be
handlat henne på ett utmärkt sätt och erkänt den ordning hon in
fört i huset och det fördelaktiga inflytande, som hon utöfvade på 
hans onkel. Men i dag trädde han emot henne, som om hon 
varit en för honom fullkomligt främmande dam. Hans helsning 
var kall och bar prägeln af en afmätt höflighet. Derefter vände 
han sig bort utan att tala ett ord med henne.

I röken Agata von Kalkonkam var en mager dam på midten 
af fyrtiotalet, stor och med rak hållning, mycket elegant klädd och
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rikt försedd med alla möjliga toilettföremål, som skola ersätta fe
lande och förlorade behag. Hon besvarade Lisens nigning blott ge
nom en nedlåtande böjning på hufvudet och mönstrade derefter den 
unga flickan på ett sätt, som föranlät Lisen att lemna salongen, 
under förevändning att hon var sysselsatt på annat håll.

Generalen, som redan hade välkommnat sina slägtingar, och 
var vittne till denna Lisens behandling, sade, så snart Lisen hade 
lemnat salongen, i mörk ton:

„Det ser ut, som om Ni hade kommit hit så öfverra- 
skande, bara för att jag förut icke haft något tillfälle att säga Lr, 
huru väl jag nu känner mig, och huru jag önskar att mina gäster 
måtte inse, hvem det är som jag derföre har att tacka.“

„Naturligtvis mamsellensade Agata näbbigt. ,,Det är en
ganska näpen menniska, men —“

„Låt mig heldre tala,“ afbröt hofrättsrådet, ty han såg på sin 
onkel, att dennes vrede höll på att blossa upp. „Jag är lugnare 
än du.“

Fröken Agata rynkade på näsan. Generalen såg otålig och 
förvånad på sin brorson.

„Käre onkel,“ började denne. „Du har alltid haft en hög 
känsla för ditt namns obefläckade ära och anseende och för din 
familjs anseende i verlden, och i förlitan härpå tillåter jag mig i 
alla våra slägtingars namn att göra dig en föreställning.“

„Det var en mycket högtidlig inledning,“ brummade generalen 
och drog pannan i rynkor. „Hoppas att ingen tviflar på, att jag 
sjelf vet att bevara min och vårt namns ära.“

„Ingen tviflar derpå, men ofta bedrager man sig på det in
tryck, som våra handlingar göra på andra menniskor, och anar icke, 
att de med fog deraf kunna taga anstöt. Du torde hafva märkt, 
att dina slägtingar mer och mer draga sig tillbaka ifrån dig, att 
våra förhållanden till hvarandra blifvit kyligare, och att äfven dina 
grannar visa sig på Sporreholm mera sällan än föiut.

Generalens ansigte skiftade färg. „Du tyckes vilja kasta en
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skymf i ansigtet på mig,“ sade han med darrande stämma. „Be
tänk hvad du vågar.“

„Icke någon skymf, farbror, men en varning. Öfver allt be
rättar man som en offentlig hemlighet, att du ämnar gitta dig med 
din sällskapsdam, mamsell Malmström, och redan har gjort henne 
till din arfvinge.“

„Jaså, berättar man det! Hvem säger så?“
„Heia verlden. Man säger, att mamsell Malmström redan 

uppträder på Sporreholm, som om hon icke längre vore ett legdt 
biträde utan som husets herskarinna, att du fullkomligt låter leda 
dig af henne, att hon drager sina slägtingar och bekantskaper hit 
och gör dig främmande för dina egna.“

Generalens ansigte flammade, men han undertryckte ännu 
den i honom sjudande vreden. Ett bittert hånfullt leende förvred 
hans drag,

,,0m folk roar sig med sådant sqvallreri,“ sade han, „så kan 
jag inte hindra det. Men den som upprepar dessa historier inför 
mig, i stället för att stämpla dem som lögn, den får svara för sig 
sjelf. Det är du, som har engagerat denna dam åt mig. Hon är 
af en hederlig familj och har fått en god uppfostran. Hon gör 
lifvet angenämt för mig, då andra gjorde det till ett helvete. Om

<p

hon ännu icke bär mitt namn, så är det hennes egen skuld. Jag 
erbjöd henne min hand, ty jag aktar och vördar henne. Det är 
alltså en infam lögn, att hon har några äregiriga planer, öfverhäfver 
sig eller vill slå något under sig. Jag är herre i mitt hus och gör 
hvad jag vill. Men du tyckes hålla det för en skam, om jag gåfve 
mamsell Malmström mitt namn, och dermed angriper du hennes 
heder och ära. Jag fordrar, att du säger mig, hvarigenom hon gjort 
sig ovärdig att blifva hustru till en man af min börd och rang. 
Kan du icke det, så är ditt angrepp mot henne ett erbarmligt 
pojkstreck —“

„Låtom oss föra våra förhandlingar i en något höfligare form,“ 
afbröt brorsonen, under det fröken Agata uppfyld af fasa öfver den 
gamle herrns meddelanden tycktes ämna att falla i vanmagt. „Det
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är sannt att jag har rekommenderat dig mamsell Malmström att 
förestå ditt hus. Jag har lika litet angripit hennes rykte som hennes 
personliga värde, och om hon har afböjt ditt giftermålsanbud, så 
har man förtalat henne, men hon inser då sjelf, att hon inte passar 
för en sådan utmärkelse, och om hon hade haft någon riktig takt, 
så hade hon med detsamma bort lemna sin plats. Det är inte 
brukligt, och skulle öfver hela verlden tydas som en oförlåtlig 
svaghet, om en man af farbrors rang, börd och samhällsställning 
gifter sig med ett fruntimmer, som varit hos honom i en beroende 
ställning. Han gör derigenom sitt förra förhållande till henne 
tvetydigt och utmanar hela verlden till att misstänka, att den i fråga 
varande damen är en intrigantska, som dragit fördel af sitt in
flytande och din svaghet för att komma sig upp i en högre ställning, 
som du sedan svårligen kan erbjuda den, som du en gång engagerat

för en underordnad befattning.“
MPet der är bara spetsfundigheter,“ mumlade generalen, på

hvilken brorsonens ord dock icke blifvit utan intryck.
„Jag kände henne inte då. Hela saken är ju för resten mte

att tala om, eftersom hon platt inte vill bli min maka.
„Deri misstager du dig, farbror. Om du medgifver, att du 

från din sida har trädt i ett sådant förhållande till henne, så hafva 
de menniskor rätt, som säga, att mamsell Malmströms ställning har 
blifvit falsk. Hon måste taga emot ditt frieri eller också lemna

Sporreholm.“ ,
„Hon ville också genast begifva sig bort, men hon gaf efter

för mina böner att stanna qvar under vilkor, att jag aldrig åter 
skulle återkomma till detta ämne. Det har också endast vant nu, 
i den ifver hvari dina meddelanden försatte mig, som jag om
nämnt förhållandet. Jag hvarken vill eller kan mera umbara

henne.“
„Då får du icke finna det underligt, om man drager sig till

baka för dig och misstänker mamsell Malmström för att vilja göra 
dig främmande för dina blodsförvanter. Jag traktar icke efter att 
få ärfva dig, ty jag är rik nog, men om din son är död, som vi
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val tyvärr få tro, så har du fattiga slägtingar, som bafva rätt att 
vänta af dig, att du icke slösar öfver en främmande den familje
förmögenhet, som du sjelf är ft afen Sporre.“

Generalen rodnade vid dessa ord häftigt. „Man bör väl först
afvakta, hvad jag gör, „sade han, och sedan sqvallra derom. Ännu
äi jag i lifvet, och om jag märker att någon räknar på min död,
så kan han inte begära att jag skall räkna honom det till godo.
Men man hatar flickan, för det hon vårdar mig och inte som de
andra försöker att slå den ena spiken efter den andra i min lik
kista.“

„0, det är förskräckligt,“ utropade Agata. Karl, låtom oss 
lemna detta hus! Du ser att denna menniska har bragt det der- 
bän, att onkel tror det aldra sämsta om oss.“

„Man talar om mamsell Malmström med aktning här i huset, 
så länge mitt hufvud är upprätt,“ röt generalen.

„Lugna dig, Agata,“ sade hofrättsrådet, och höll sin slägtinge 
tillbaka, då hon gjorde min af att vilja lemna rummet. „Farbror 
behöfver en vårdarinna, och efter de upplysningar, som han gifvit 
oss, har mamsell Malmström varit utsatt för ett svårt förtal. 
Tänka vi oss in i förhållandena, så finner jag det till och med 
förklarligt, att hon gifvit efter för farbrors önskan och trots hans 
öfverilade frieri stannat qvar på Sporreholm. Hon har här sitt 
bröd, en angenäm ställning och finner erkännande för sin verksamhet. 
Hon kan på förebråelsen för äregiriga intriger svara genom att åbe
ropa ett handlingssätt, som vederlägger hvarje misstanke. Farbror 
behöfver henne, och om vi uppträda förmedlande, i stället för att 
framkalla en uppseendeväckande brytning, så kan allt bli godt igen “

„Det var förnuftigt taladt“ sade generalen. „Man måste 
vederlägga folkets skamliga pladder.“

„Visserligen vore det det bästa,“ svarade hofrättsrådet, men 
vårt närmaste syftemål måste dock vara att bibehålla sämjan inom 
familjen och att sörja för, att vår käre onkel icke må behöfva sakna 
den vård, hvarvid han vant sig, och som blifvit honom kär. Jag 
gör derföre det förslaget, att du, Agata, åter flyttar hit till Sporre-
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holm, icke som onkels sällskapsdam utan som gäst. Du skall 
försöka att ställa dig väl med mamsell Malmström. Hon skall re
spektera sin husbondes kusin, och hvarje förtal skall förstummas.

„Generalen gjorde en uppsyn, som hoppades han att icke be- 
höfva bita i det sura äpplet, men om äfven Agata stälde sig upp
rörd öfver detta förslag, så svarade hon dock icke direkt afböjande.

„Omöjligt,u utropade hon, „jag skulle låta använda mig till 
att genom min närvaro återställa mamsell Malmströms anseende och 
derföre kanske få uppbära maliser af henne ? Hon vet att jag icke 
hyser samma beundran för henne som onkel. Han skall alltid taga 
hennes parti - nej - så gerna jag än vill bevisa vår dyre onkel, 
att äfven hans anförvanter hysa tillgifvenhet för honom, och jag 
med glädje vill vårda honom, om han behandlar mig lika höfligt 
som den främmande, så tror jag likväl icke, att det går.

„Det måste gå,“ sade hofrättsrådet, „om du bara vill. Om 
du städse tänker på, att mamsell Malmström är värdig vår onkel, 
att hon som hans vårdarinna förtjenar vår tacksamhet och aktning, 
så kommer hon också att bevisa dig nödig vördnad och uppmärk
samhet, eller också kommer farbror att fordra det af henne.“

Det i början så stormiga samtalet, som hotade med en ka
tastrof, slutade med antagande af det förslag, som hofrättsrådet 
hade gjort, till allmän tillfredsställelse, om än generalen och Agata 
icke ådagalade någon brådska att visa sin belåtenhet med det nya 

arrangem entet.
Agata kunde visserligen icke hoppas något bättre, sedan hon 

insett, att man ej kunde genomdrifva Lisens afskedande. Men 
generalen hade mer och mer hängifvit sig ât de intryck, som Karls

ord framkallat.
Det var riktigt, att besöken pä Sporreholm blifvit sällsyntare. 

Han ville icke blifva hällen för en man, som lät beherska sig af 
en intrigerande qvinna, och han kände sig träffad af den före
bråelsen, att han handlade oriktigt, om han undandrog fattiga 
slägtingar den Sporreska familjeförmögenheten.

Från denna synpunkt hade han ännu aldrig betraktat för-
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foganderätten öfver sin förmögenhet. Ännu aldrig hade han sagt 
sig, att lika väl som han sjelf en gång haft rätt att tillträda arf 
efter en Sporre, andra familjemedlemmar också hade samma anspråk, 
om han en gång dog barnlös. Denna uppfattning motsvarade helt 
och hållet hans aristokratiska känslor, men de hade först behöft 
att väckas till lif inom honom, då han i följd af oenighet med sina 
anförvanter knappt hade betraktat dem såsom sådana, och emedan 
han öfverhufvud lätt genom tillfälliga intryck lät förleda sig att 
glömma sina grundsatser.

När Lisen kom in till bordet, blef hon mycket öfverraskad 
öfver, att fröken Kalkonkam, som förut visat en sårande stolt till
bakadragenhet, var så förekommande vänlig, att det måste fälla i 
ögonen. Om än denna vänlighets konstlade beskaffenhet väl märktes 
och insågs af alla, var ju dock redan bemödandet värdt något er
kännande. Hofrättsrådet visade sig utsökt höflig, generalen deremot 
var tankspridd, enstafvig och tycktes vid första tillfälle vilja visa, 
att hans herravälde i huset på intet sätt hade lidit någon för
minskning eller inskränkning. Så tillkännagaf han helt enkelt för 
Lisen, att hans kusin, fröken von Kalkonkam, skulle utsträcka sitt 
besök på Sporreholm på längre tid, och att han hoppades, att det 
skulle bli varaktigt.“

„Utan att träda Er för nära i Er verksamhetskrets,“ anmärkte 
fröken Agata upplysande. „Blott som gäst!“

Generalen drog sig efter måltiden tillbaka och stannade längre 
än vanligt i sina rum. Mot aftonen gaf han kam mar t j en aren ett 
bref, som var adresseradt till hans jurist, men då kammartjenaren 
uttalade sin glädje öfver, att fröken Kalkonkam, efter hvad han 
hört, åter skulle bo på Sporreholm, utfor han mot den för vet ne 
mannen med en häftighet, som icke ens Håkansson någonsin förut 
hade kommit i erfarenhet af.

„Usle skurk,“ röt han med af förtrytelse skälfvande stämma. 
„Här drifves det nedrigaste lögnsqvaller om hvad som försiggår i 
mitt hus. Jäg känner hvad det är för en bof, som jag har att 
tacka för allt i hop. Det är just han! Men han skall nog få det
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igen på sina papper, I morgon packar han sig ur huset. Jag be
talar honom heldre hans dagdrifvarlön för ingenting, än jag be
håller honom qvar här en dag längre. Ut karl!“

Generalens rytande stämma var så högljudd, att den skallade 
genom halfva slottet. Håkansson lagade sig i väg utan att våga yttra etf 
enda ord. Generalen häde hela aftonen qvar sitt retade lynne, och 
liksom han velat visa, att en föreställning, som Lisen vågade göra 
honom, var honom fullkomligt likgiltig, drack han glas på glas af 
sitt starka burgundervin, justë* tvärt emot hennes varning.

>!<

Hofrättsrådet lemnade Sporreholm temligen sent. Fröken 
Agata drog sig vid elfvatiden tillbaka till det för henne iordning- 
stälda rummet. Lisen ville göra det samma, men generalen bad 
henne att stanna. Hon dröjde derföre i salongen, till hofrättsrådets 
afresa. På generalens begäran blef kort före midnatt litet mat 
framsatt åt den afresande, och generalen, som vid supén icke visat 
någon aptit, gaf sig äfven till att äta midt på natten.

Lisen följde hofrättsrådet till trappan, under det generalen
stannade i salongen.

„Onkel dricker ganska mycket i dag“ sade Karl. „Trots Er 
varning tager han till just det starkaste vinet. Visste jag honom 
icke i Er vård, skulle jag icke kunna resa utan oro.“

„Den bästa vård hjelper ingenting, när man sätter sig öfver 
läkarens varningar och föreskrifter. Generalens väsen är i dag ganska

påfallande. Jag år i stor oro.“
,,Åh, så farligt är det väl inte. Jag har ofta sett honom

dricka så. Hans natur uthärdar mycket. Allt för ängslig behöfver 

Ni icke vara.“
Dermed togo de afsked och skiljdes. När Lisen återvände in 

i salongen, såg hon Håkansson vid buffeten. Han hade den lampa, 
med hvilken han brukade lysa generalen in i hans sängkammare, 
stående bredvid sig. Det föreföll henne, som hade han vid hennes
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inträde gjort en häftig rörelse och som om hans väsende hade 
något ovanligt, men hon aktade ieke vidare derpå. Hon bjöd ge
neralen god natt och drog sig tillbaka. Generalen svarade henne 
kort men icke ovänligt.

FEMTONDE KAPITTLET.

Förskräckelse.
Vid första morgongryningen blef Lisen väckt ur sin sömn. 

Kammarjungfrun anmälde med stor bestörtning, att generalen hade 
svårt insjuknat och hade fruktansvärda smärtor. Man hade skickat 
vagnar för att hemta så väl Lisens kusin som doktor Werner.

Lisen hade den natten icke kunnat sofva. En inre oro hade 
plågat henne. Hennes tankar hade sysselsatt sig med, hvad be
söken af slägtingarne hos generalen hade att betyda, och huru hon 
skulle tolka fröken Agatas qvarstannande. Generalen hade druckit 
så mycket, som om han velat förjaga onda tankar från sig, och han 
hade behandlat henne annorlunda än eljest. Under sådana tankar 
och fantasier hade Lisen hållits vaken, och om någon gång en 
halfslummer sänkt sig öfver hennes trötta ögonlock, uppskrämdes 
hon snart åter af gräsliga drömbilder, i hvilka hon såg Håkansson 
med en knif smyga till hennes säng. Sedan föreföll det henne 
åter, som om fröken Agata hånfullt visade henne på dörren, och 
Håkansson hånfullt räckte henne en tiggarstaf för att lemna 
Sporreholm.

Det förskräckliga budskapet förjagade emellertid drömbilderna. 
Hon klädde sig raskt och ilade till generalen. Den sjuke hade 
brytningar och brännande smärtor i magen samt klagade öfver 
fruktansvärd törst, fastän Håkansson räckt honom liera glas vatten. 
Kallfrysningar skakade hans leder. Han klagade med obeskriflig



253

ängslan, att döden redan höll på att göra sitt intåg i hans kropps
hydda.

Lisen anordnade, att man telegraferade efter ännu en berömd 
läkare i residensstaden. Fröken von Kalkonkam infann sig i sjuk
rummet och utgöt sig i veklagan. Håkansson hviskade några ord 
till henne, och då Lisen i samma ögonblick ville gifva den sjuke 
mjölk förbjöd hon det på ett förvånande groft och häftigt sätt. 
„Det kan vara skadligt“ sade hon. „Doktorn måste strax vara 
här. Han får föreskrifva, hvilka medel, som skola brukas.“

Lisen stod mållös och liksom bedöfvad öfver ett sådant be
handlingssätt.

„Mjölk kan icke skada,“ stammade hon ändtligen. „Mjölk är 
bättre än vatten.“

„Det är mina anvisningar, som här skola åtlydas,“ sade Agata. 
,,Sörj Ni heldre för, att allt är till hands, som doktorn kan behöfva, 
varmt vatten, is, linne till omslag. Skynda Er.“

Lisen aflägsnade sig utan att svara ett ord. 1 sjukrummet 
ville hon icke gifva fröken Agata den tillrättavisning, som eljest 
nu skulle varit på sin plats.

Doktor Werner kom. Lisen satt i rummet utanför den sjukes, 
då han inträdde, hon hade icke velat återvända in, så länge Agata

var qvar.
Doktor Werner helsade på henne ganska kyligt, han kom 

ihåcr, att han hade henne att tacka för det generalen antagit en 

annan läkare
Blek och upprörd öfver den behandling, som hon erfarit, sade 

Lisen till doktor Werner, att hon fruktade sig gissa orsaken till det 
lidande, som hade anfallit generalen. Hennes kusin hade ordinerat 
generalen syrfri arsenik och förbjudit honom hetsiga drycker. Se
dan snart tre veckor hade generalen tagit in läkemedlet, och i
går afton hade han druckit starkt.

Werner frågade, om generalen hade njutit något, hvari ättika

funnits.
Skandinaviskt National-Bibliothek, 1883- 22.

Helvetets trappor. 22.



254

„Nej,“ svarade hon, „visst inte. Det hade blifvit förkiaradt 
för honom, huru farligt det var.“

Werner begaf sig in i sjukrummet. Lisen följde. Läkaren
fann genast, att en arsenikförgiftning förelåg.

,,Sade jag icke det,“ ropade Håkansson vänd till Agata. „Jag 
varnade honom förgäfves för att använda så farliga medel, ty jag 
vet huru oförsigtig han är. Men annat folk vill bättre förstå att 
förordna allt, föra charlataner i huset, som ingen ting begripa.“ 

Generalen var icke i stånd att skydda Lisen för förolämpningar 
af detta slag. Fröken von Kalkonkam fann sig icke föranlåten 
att tillrättavisa kammartjenaren, och doktor Werner nickade åt ho
nom , liksom hade han uttalat en sorglig sanning. Sjukrummet
var icke den plats, der hon sjelf ville tillrättavisa en oförskämdhet,
och så återstod för Lisen intet annat än att aflägsna sig och der-
igenom undandraga sig att vidare skymfas, och detta beslut under
lättades af den sorgliga öfvertygelsen, att man i alla fall icke un
nade henne att få sköta den sjuke.

Hon lemnade rummet utan att bevärdiga Håkansson med ett 
svar, begaf sig upp på sitt rum och sände ett telegram till hofrätts- 
rådet, hvari hon bad honom att genast återkomma till Sporreholm. 
Hon lemnade telegrammet till kammarjungfrun för att få det afsändt. 
men denna kom snart tillbaka med papperet och gaf det besked, 
att Håkansson hade vägrat sända något bud till telegrafstationen 
med den anmärkningen att det icke fanns något folk till att springa 
mamsell Malmströms ärenden, och fröken von Kalkonkam var den 
enda, som nu hade att träffa anordningar i slottet.

Det föreföll Lisen som en ond dröm, så otroligt syntes henne 
allt, som denna dag skedde. Var det då möjligt, att man plötsligt 
vågade behandla henne som en piga, så länge generalen lefde! —-

* *

*

Vagnen, som blifvit afsänd efter doktor Malmström, återkom 
ändtligen. Hon såg den fara in på gården. Med brinnande otå-



Hghet hade hon afvaktat detta ögonblick. Nu måste det komma 
till något afeörande. Edvard var generalens husläkare, han hade 
att anordna om den sjukes behandjing. Han måste sakna kusinen, 
åt hvilken generalen hade anförtrott sin vård. Han hade rätt att
visa ut hvar öch en okalläd ur sjukrummet.

Minut efter minut förgick, utan att någon kom för att kalla 
henne. Första qvarten föreföll henne som en hel evighet, men hon 
sade till sig sjelf att Edvard sannolikt konsulterade med Werner, 
om hvad som var att göra. Men likväl kände hon en obeskriflig 
ängslan och liksom en aning om att efter det oerhörda kunde in- 

träffa något ännu oerhördare.
Då öppnades dörren, och Edvard trädde in. Hon kände knappt 

igen sin frände. Hans ansigte bar en hög rodnad. Den annars 
så lugne mannen darrade af inre rörelse. „Det är en förskräcklig 
händelse,“ sade han och torkade sig om pannan, „men det mest 
upprörande är nedrigheten hos dessa menniskor. Bered dig på 
något oerhördt, stackars kusin. Du behöfver hela din förtröstan 
på Gud och hela din kraft för att kunna bära detta förfärliga slag

af ödet.“
„Generalen är död?“ utropade hon bäfvande.
„Icke ännu, men han står icke mera att rädda. Det sei dess 

utom ut, som om man icke ville försöka någon räddning, ty man 

visar min hjelp tillbaka.“
„Det kunna de väl icke våga. Det vore ett brott!“
„Gör dig beredd på ännu sämre, Lisen, vänta dig nedrigheter. 

Du vet, att jag har förordnat åt generalen syrefrr arsenik, och att 
jag uppmanat till strängaste försigtighet. Hvad jag framstälde som 
en hotande fara, om mina föreskrifter öfverträddes, har inträdt. En 

arsenikförgiftning föreligger.“
„Omöjligt!“ utropade Lisen. „Generalen var mycket försigtig 

med dessa föreskrifter. Han frågade till och med, när citronsyra 
förekom i en maträtt, om kokerskan icke kunnat taga miste och 
tillsatt ättika i stället. I går afton drack han rätt mycket bur-



gunder och svarade på min varning, att det ju icke var någon 
ättika.*4

,,Jag tror det, men hör vidare. Arsenikförgiftningen föreligger 
såsom ett faktum, hvilket icke låter förneka sig. Bevisen ligga 
blott allt för klart i dagen. Men det var i går nittonde dagen, se
dan generalen börjat att taga in arsenikdroppar, och då jag för 
tjugoen dagar blott föreskrifvit en dosis om fem droppar för hvarje 
dag, skulle, till och med om han i sitt druckna tillstånd hade ta
git hela resten och derjemte njutit någon med ättika tillsatt föda, 
förgiftningen icke vara så svår, som den visar sig. Werner bestrider 
detta. Jag förstår icke, huru han som läkare icke vill inse det. 
Jag måste antaga, att han disputerar för att icke behöfva gifva mig 
rätt. Och det fruntimmer, som nu förer talan der inne, bekräftar 
min misstanke genom sitt uppförande. Jag hade för alla händelser 
medfört ättiksyradt jern, som är det bästa motmedel vid en ar
senikförgiftning. Hon förklarade, att hon icke skulle tillåta, att 
den sjuke tog läkemedel af mig, som icke förut blifvit undersökta, 
och Werner samtyckte härtill genom sin tystnad. Jag kunde na- 
tui ligtvis blott förklara att hon fick bära ansvaret, samt lem na 
sjukrummet, då hon på det mest sårande sätt fortsatte med sin 
vägran och tilläde, att jag hade blifvit efterskickad utan hennes 
vetskap och vilja. Kammartjenaren följde mig och fordrade, att jas 
skulle resa utan att hafva talat med dig. Är du beredd att nu 
höra det värsta? Det är så vansinnigt, att man borde skratta deråt, 
om det icke vore så nedrigt.“

„Tala, min frände. Jag är beredd på allt. Man har för be
redt mig på hvarje skymf, ty man har äfven visat bort mis ur 
sjukrummet.“

„Hvad man pratar der ute är mera än en skymf. Håkansson 
oade, att han icke fick tillåta, att jag talade med dig, emedan vi 
kunde aftala, hvad vi skulle säga inför domstolen.“

„Inför domstolen?“ frågade Lisen, icke troende sina öron, men 
blek som döden. ,,Hvad menade han med det?“

„Tänk sjelf efter, Lisen. Jag vill ogerna säga det. Var för-
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sigtig, dina fiender hafva nedriga afsigter. Inprägla i ditt minne 
de minsta omständigheter af allt, som skedde i går. Man till- 
skrifver olyckan icke någon olycklig tillfällighet utan en biottslig 

afsigt.“
„Du öfverdrifver, Edvard. Något så skändligt är ju icke 

tänkbart.“
„Den uslingen darrade, när jag på hans fräcka ord svarade 

honom, att den, som uppdiktar sådana misstankar, gör sig sjelf miss
tänkt. Han skulle släppa mig fram eller genast följa med mig till 
kronofogden. Sannolikt hade jag handlat klokare i att genomdiifva 
min vilja, men min känsla uppreste sig emot, att jag genom att 
afstå från att träffa dig skulle medgifva möjligheten, att någon kunde 
sätta tro till den infama beskyllningen. Du får nu svåra dagar, 
stackars Lisen, men du får icke vika. Du måste hålla ut, eljest 
skulle dina fiender få allt för fritt spelrum att smida sina pilar
mot dig och indränka dem med gift.“

„Jag fruktar ingen ting,“ sade Lisen och tillkämpade sig med
våld fattning. ,,Ju nedrigare de vapen äro, som man begagnar 
mot mig, så mycket lättare skall föraktet göra striden med sådana 
fiender. Jag bygger på hofrättsrådet von Sporre, som säkert snart 
kommer, fast man äfven förböd mig att telegrafera efter honom. 
Han skall skydda mig.“

„Gud gifve det. I hans skydd befaller jag dig.“
De båda kusinerna slöto hvarandra för första gången i famn. 

Lisen brast i tårar, då hon blef ensam, och under högljudda snyft- 
ningar sjönk hon ned på sina knän för att bedja.
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SEXTONDE KAPITLET.

Undersökningar.
Innan Edvard kom, hade doktor Werner användt alla medel, 

som voro till hands. Han betviflade, att arsenikförgiftningen var 
den enda orsaken till generalens insjuknande, då äfven enligt hans 
åsigt de få droppar, som generalen dagligen tog in, icke innehöllo 
nog arsenik för att i förbindelse med ättika framkalla en så stark 
revolution i patientens inre. Men han delade den misstanken, som 
Håkansson hade uttalat, att ingen slump, utan om icke brottslig 
afsigt så åtminstone grof vårdslöshet hos Lisen, vid den måltid hon 
hade serverat midt på natten, hade varit orsak till den följda för
giftningen. Håkansson försäkrade nämligen, att han hade sett sa- 
latièren med ättikflaskan på bordet vid skänken, då han kom in i 
salongen.

Först Edvards bestämda förklaring, att inga andra symptomer 
än af arsenikförgiftning voro förhanden, och hans fordran att få 
gifva ättiksyradt, jern i starka doser föranlät Werner att låta hemta 
detta medel från närmaste apotek, då fröken von Kalkonkam pro
testerade mot att låta använda den af doktor Malmström medförda 
medicinen.

Fröken Kalkonkam och läkaren kunde så mycket lättare på
taga sig ansvaret för det korta dröjsmålet med användandet af läke
medlet, som patienten å ena sidan gaf ifrån sig allt, som man gaf 
honom in, och å andra sidan doktor Malmström sjelf hade uttalat 
den farhågan, att all bjelp skulle komma för sent.

Den af Håkansson väckta misstankan, att ett brott hade egt 
îum, syntes allt sannolikare, ju fortare sjukdomen skred fram och 
derigenom bevisade, att icke några droppar arsenik utan en mycket 
stark dosis af detta förfärliga gift rasade och anstälde sina härj
ningar i generalens kropp. När professorn och medicinalrådet 
Collin, som blifvit reqvirerad från residensstaden, anlände, fann han
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redan tecken till förlamning och brand, och en qvarts timme senare 
afled generalen.

Collin fordrade, att bud genast skulle afsändas till kronofogden 
och domaren, och man efterkom denna anordning blott allt för 
villigt. Utan att darra på målet uttalade fröken Agatha den miss« 
tanken, att Lisen var hennes onkels mörderska och borde häktas. 
Ja hon antydde, att doktor. Malmström torde hafva gifvit henne 
medel till brottet och blott ordinerat sina droppar för att förbereda 
mordet, som skulle synas som följd af någon olycklig tillfällighet.

Collin ville taga doktor Malmström i skydd mot en sådan be
skyllning. ,,Fastän jag haft tillfälle,“ sade han , „att se föga godt 
af min unge kollegas konst, måste jag dock försvara honom. Jag 
ordinerar visserligen aldrig de af honom gifna dropparne, men de 
äro i alla fall ett af många läkare med förkärlek användt medel, 
och blott en i läkarekonsten oinvigd kan misstänka, att en läkare, 
om han verkligen vill befordra ett brott, skulle hafva derför valt ett 
så oskickligt tillvägagående.“

„Det må då vara, att han är oskyldig,“ fortsatte fröken Agatha. 
„Mitt misstroende var i alla fall förlåtligt, då han är en nära 
slägting till en person, som ensam hade intresse af min onkels död. 
Det hade lyckats henne att förmå onkel att ändra sitt testamente 
till hennes förmån. I går gaf onkel efter för min kusin hofiätts- 
rådets föreställningar och skref, såsom Håkansson säkert vet till sin 
jurist i denna angelägenhet. Sannolikt ville han i dag sätta upp 
ett annat testamente, och en mycket rask hand har vetat att hindra

honom derifrån.“
„En mycket ovarsam hand,“ tilläde Collin, „och derföre måste 

jag råda Er, nådiga fröken, att vara försigtig med att yttra miss
tankar mot doktor Malmström. Ingen skall tro, att en läkare 
hjelpt till vid ett så dumt och klumpigt anlagdt brott. En läkare 
skulle haft mera spårlösa medel att förkorta en menniskas lif. Men 
väl är det möjligt, att någon, som hyst brottsliga afsigter, af läkarens 
uppmaning att vara mycket försigtig med dropparne kommit på 
den idén att ban kunde begå ett mord, som folk skulle tillsknfva
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trott, att saken härmed skulle vara slut och icke blifva föremål 
för någon närmare undersökning, utan att begrafning utan vidare 
skulle komma att föranstaltas. Gerningsman har varit en föga för
tänksam mördare, som utfört sitt dåd i all skyndsamhet utan någon 
öfverläggning, och det kunde passa in på det fruntimmer, om hvilket 
Ni säger, att hon såg sina intressen mycket hotade, om generalen 
i dag blef i tillfälle att tala med sin jurist.“

Det var väl dessa läkarens utlåtanden, som föranläto fröken 
Agatha att meddela den snart anländande kronofogden sina miss
tankar på ett sätt, som endast blottstälde Lisen men icke hennes 
kusin, under det Håkansson, som hade tagit emot kronofogden och 
den honom åtföljande länsmannen, hade mycket ifrigt kommit emot 
dem med den underrättelsen, att han hade sörjt för, att den för 
mordet misstänkta personen icke kommit i beröring med någon 
annan än med sin kusin, som sannolikt var hennes medbrottsling. 
Ett kort samtal dem emellan hade han icke kunnat förhindra.

Kronofogden upptog detta opåfordradt afgifna meddelande med 
samma tystnad som Agathas utgjutelse. Ingen min förrådde, om 
det var honom angenämt, att man för honom underlättade ^upp
fyllandet af hans pligt eller icke.

Kronofogden Wallgren hade i sitt yttre ingenting, som var 
egnadt att uppväcka stort förtroende till hans skarpsinne och 
hans vana.

Han hade ett icke oangenämt men ovanligt sätt att se på 
den, som talade med honom. Hans temligen liflösa öga såg på 
interlokutören ofrånvändt och utan afbrott, och man fick en känsla 
som om han icke fullkomligt förstod hvad man sade utan väntade, 
att man skulle tala ännu tydligare och ännu mera. Han kunde 
bringa den till förtviflan, som otåligt hoppades att i hans drag läsa 
intrycket af ett meddelande, och hans sätt att se på menniskor 
gjorde dem förvirrade som räknat på att kunna öfvertyga eller du
pera honom.

Agatha kände en pinsam förlägenhet, då mannen icke svarade
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utan stod framför henne som ett träbeläte. Hon hade tänkt, att 
han tjenstvillig skulle ställa sig till hennes förfogande, när hon 
nedlät sig att taga emot honom i salongen och personligen erbjuda 
honom sin hjelp. Hon hade alltid hört, att åklagarne voro mycket 
skarpsinniga, och hon hade derföre trott att en vink, en antydning 
skulle vara tillräcklig att leda en sådan em betsman på det rätta 
spåret, men denne man tycktes vänta, att hon skulle säga honom, 
hvad han skulle göra, och sjelf föra honom till ort och ställe, så 
att han ieke skulle taga miste om vägen.

,,Ni har väl fullmagt att häkta den skyldiga,“ frågade Agatha 
otåligt, när han fortsatte att stirra på henne, som om han ville 
höra .mera, ,,eller skall jag vända mig till någon annan. Jag har 
väl hört rätt? Ni är ju kronofogden?“

„Till Er tjenst, det är jag,“ svarade Wallgren. „Jag har 
äfven rättighet och oinskränkt fullmagt att häkta skyldiga, men 
hvem är skyldig?“

Agatha rodnade af otålighet och missbelåtenhet. „Jag tänkte, 
sade hon, „att jag hade talat tydligt nog. .Mamsell Malmström 
visste, att onkel kunde förgiftas med ättika. I natt gaf hon honom 
mat. Kammartjenaren såg ättiksflaskan på skänken, då han in
trädde. Hon visste, att onkel i dag ämnade ändra ett testamente, 
som gynnade henne på hans slägtingars bekostnad. Onkel har 
blifvit förgiftad, jag tycker att det skulle vara en lätt sak att gissa, 
hvem som är'den skyldiga.“

Embetsmannens öga erhöll plötsligt något lif, och ett leende 
gled öfver hans förut intetsägande drag. „Jag gissar nog,“ svarade 
han, „hvad det är som Ni önskar, att jag skall gissa, men är allt 
hvad Ni säger också alldeles säkert? Ni menar, att generalen blifvit 
förgiftad, men liköppningen skall först ega rum, och då är det ju 
möjligt, att en annan dödsorsak kan komma att utrönas.“

Agatha gjorde en rörelse, liksom syntes henne denna an
märkning fasligt enfaldig. „Medicinalrådet Collin,“ svarade hon, 
„skulle svårligen hafva afgifvit en så bestämd förklaring, om han 
hade kunnat taga miste, och något tvifvel varit möjligt. Doktoi
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\\ erner och till och med doktor Malmström *— den der menniskans 
kusin —- hafva sagt detsamma.“

„Min fröken, en menniska kan ha gift i kroppen, men dö af 
slagfluss eller bli qväfd eller skjuten. En mördare kan hindra lä
karen att rädda den förgiftade. Dödssättet kan alltså ej med sä
kerhet bestämmas förr än likbesigtning och liköppning egt rum. 
Men sedan måste först den frågan afgöras, om någon förgiftning 

genom olyckshändelse, vårdslöshet eller brott egt rum, och först 
sedan, när skulden är klar och tydlig, söker man den skyldige, icke 
tvärt om.“

Agatha hemtade djupt efter andan. Mannen var förskräcklig 
med sina svårigheter.

„Är Ni af annan mening?“ frågade han. „Är mamsell 

Malmströms rykte och förgångna lif sådant, att en så vanärande 
misstanke utan vidare kan uttalas, och att Ni skulle vilja bära an

svaret, om jag på Er angifvelse häktade henne. Hvem säger Er, 
att just hon ensam hade intresse af generalens död, att just hon 
måste, vara den skyldiga? Det är ju lyckligtvis något utomordentligt 
sällsynt, att en dam med uppfostran och bildning blir mörderska.“

Kedan vid kronofogdens första ord intogs Agatha af en obe
haglig känsla, liksom hade hon misstagit sig på mannen och blott- 
stält sig sjelf. Denna aning öfvergick mycket snart till visshet 
Hon kunde icke uthärda den genomträngande blick, som han nu 
fastade på henne. Han hade förstått att hennes hat till Lisen gjort 
henne till anklagerska. Hon skämdes och kände sig illa till mods, 
samt sade till sig sjelf, att hon nu icke fick gifva efter, om hon 
icke ville ännu mera kompromettera sig. Hon fortsatte derföre i en 

retlig och hånfullt stolt ton:
„Jag har ingen orsak till att anställa några dylika betraktelser, 

föreligger intet brott, så är det så mycket bättre, men Ni är den 
förste, som jag hört tvifla derpå. Men har åter min dyre onkel 
\eikligen blifvit mördad, så vet jag ingen i slottet, som miss- 
tankarne kunna falla på, utom på en person som fullkomligt in
snärjt honom i sina garn, aflägsnat trogna tjenare från honom eller
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gjort dem misstänkta, gjort hans egna slägtingar främmande för 
honom och alltså sannerligen i dubbel måtto hade på sitt ansvar, 
att ingen olycka skulle hända honom. Betjeningen i hela huset 
delar min åsigt, doktor Werner likaså. Men Ni synes anse, att den 
framställning af förhållandena, som jag gaf Er, varit påverkad af 
något sidoinfiytande, och fäster derföre intet afseende vid mim åsigt 
Detta är mig likgiltigt, om Ni bara fullgör Er pligt och får den 
skyldiga fast.“

Fröken reste sig och lät derigenom Wallgren förstå, att hon 
ansåg samtalet vara slutadt.

Men kronofogden lät likväl icke afskeda sig så utan vidare. 
Han bad henne att skildra, hvad som hade passerat föregående dag, 
och sedan detta skett att visa honom den salong, der generalen 
med sin brorson och Lisen ännu hade uppehållit sig, då hon före
gående afton hade dragit sig tillbaka. Wallgren besåg salongen. 
Der var redan städadt och det begagnade duktyget aflägsnadt och 
en närmare undersökning alltså öfverflödig. På sina frågor erfor 
han, att ingen hade förbjudit städningen och afdukningen, att detta 
efter vanan hade skett af husjungfrun, men att Lisen hvarken hade 
anordnat det eller öfverhufvud ens vidare beträdt salongen. Vägen 
från hennes i öfre våningen belägna rum till generalens säng
kammare förde genom korridoren. Men sedan hon lemnat sjuk
rummet hade hon vistats på sitt rum och hade icke kommit i be
röring med någon af betjeningen.

Wallgren gick fram till skänken och såg att ättikflaskan i sa- 
latièren blifvit nyss påfyld. Någon mat fans icke i skänken.

Ute i köket fick han veta, att kokerskan till den föregående 
natt i ordning stälda maten hade användt citronsyra i stället för 
ättika. De begagnade tallrikarne hade kokerskan låtit rengöra, utan 
att närmare syna dem, samt hällt ut vattnet. Det var alltså icke 
mera möjligt att utröna, om generalen hade begagnat ättika på sin 
tallrik. Men derom visste kokerskan noga besked, att ättikflaskan 
nästan fullkomligt tom blifvit hemtad ur matsalen och af kokerskan 
påfylts. Hon hade icke kommit på någon annan tanke, än att
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generalens gäster hacle förbrukat ättikan. „Mamsell Malmström,“ til 1- 
lade hon, ,,höll, sedan generalen börjat sin kur, all ättika under 
sina särskilda lås, på det att icke af misstag ättika skulle tagas 
till någon mat, eller generalen fatta ättikflaskan i distraktion. 
Föregående dag hade hon sjelf tagit fram salatièren ur den låsta 
handkammaren och burit den in i salongen, emedan hofrättsrådet 
redan vid aftonmåltiden hade begärt ättika.

Håkansson, som af kronofogden blef tillkallad, förklarade ut
tryckligt, att mamsell Malmström hade personligen hemtat flaskan, 
då hofrättsrådet vid supén begärt ättika. Hon hade dervid leende 
sagt, att hon måste vakta flaskan, så att ingen olycka skedde. Hon 
hade sedan stält den i en vrå af skänken. Han kom mycket väl 
ihåg, att flaskan då var nästan helt och hållet full. Hvad som skett 
vid den senare måltiden på natten, visste han icke. Men när han 
kom in i salongen för att se, om generalen redan gått derifrån, så 
hade han med förskräckelse märkt, att ättikflaskan stod nästan full
komligt tom ofvanpå skänken, ty han visste, att generalen tyckte 
mycket om surt till maten, och hans gäst kunde ensam omöjligen 
så strängt hafva anlitat ättikflaskan. Det hade då äfven förefallit 
honom misstänkt, att mamsell Malmström, som ledsagat hofrätts
rådet ut, vid sin tillbakakomst visat sig upprörd, förskräckt och 
föivirrad, då hon fått se honom i salongen och nära skänken. 
Han hade ändå inte velat tänka något ondt, ända tills generalen på 
natten ringt och klagat öfver häftiga plågor. Då anade han det 
värsta och skickade efter icke blott doktor Werner utan äfven 
doktor Malmström, ty han tänkte som så, att den, som hade or
dinerat de farliga dropparne, måste äfven kunna veta hjelp, eller 
åtminstone upplysa doktor Werner, hvad som hade varit i dem.

Det sätt hvarpå Håkansson talade om Lisen, antydde tillräck
ligt, att han var allt annat än vänligt stämd mot henne.

Af obduktionen, som med kronolänsmannens biträde genast 
förrättades af de båda läkarne, framgick, att en icke ringa dosis 
arsenik, större än som kunnat framställas genom förbindelsen med 
nagra droppar ättika, föranledt döden. Man fann, att generalen
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utom arseniksyradt kali, som lian fått genom sin kur, ytterligare 
hade erhållit tjugo gram ren arsenik, en dosis, som inom få timmar 
måste medföra döden.

Det förelåg alltså ett brott. Det var Wallgrens pligt att söka 
finna den skyldige.

SJUTTONDE KAPITLET,

Tvenne bref.
Vi gå några timmar tillbaka i vår berättelse.
Häradshöfding Liljeqvist skulle just äta en tidig frukost, innan 

han på förmiddagen skulle ut på en embetsförrättning, då man 
räckte honom tvenne bref, som ett bud lemnat från Sporreholm.

Det första brefvet lydde sålunda:

„General von Sporre på Sporreholm, till hvars dödsbädd jag 
kallats, har nu i min närvaro aflidit. Det föreligga de 
otvifvelaktigaste symptom till en förgiftning genom arsenik, 
och alla omständigheter tyda på ett med afsigt utfördt brott.

Jag afvaktar derföre ankomsten af vederbörlig kronobetjening 
för att bivista obduktionen, hvarom jag genast torde få motse 
order, samt till inledande af undersökningar, då den skyldige 
eljest lätt torde kunna vara i tillfälle att förbereda sig på 
undersökningen eller undfly.

Collin.
Professor och Medicinalråd.“

Det andra brefvet var adresseradt till domareembetet.
Äfven detta började med ett meddelande om generalens dod, 

hvarefter fortsättningen lydde sålunda:
Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. -3. Helvetets trappor. 23



,.Jag’ tillåter mig underdånigast anmäla, att jag kommit på 
spåren en komplott till mordet. Mamsell Malmström, som varit 
hushalleiska här, och hennes kusin doktor Malmström äro min 
gode, salige herres mördare. Men jag beder underdånigast, 
att de snart måtte häktas, emedan jag annars icke kan svara
for, att bevisen ej rödjas ur vägen. Värdiga domarembetets 
underdånigaste tjenare

Frans Håkansson.

Salig herr Generalens kammartjenare 
sedan tio år tillbaka.

Häiadshöfdingen försattes genom denna underrättelse i det 
mest upprörda tillstånd. Han hade varit vän och studiekamrat med 
Edvard Malmström samt äfven känt domänintendenten och sett 
Lisen vid åtskilliga tillfällen. Hen vackra flickan hade till och med 
redan för länge sedan öfvat ett outplånligt intryck på honom, men 
han hade alltid varit blyg i fruntimmersällskap och aldrig tydligt 
förrådt sina känslor. I stället för att försöka närma sig Lisen, 
sedan hon kommit till Sporreholm, hade han snarare undvikit 
slottet från den tiden. Och då ryktet började berätta att generalen 
amnade gifta sig med Lisen, så betviflade Liljeqvist ej sanningen 
häraf, Hvarföre skulle Lisen icke kunna komma i besittning af all
den magt och glans, som en stor rikedom och ett ädelt aristo
kratiskt namn medföra!

Han trodde derföre icke sina egna ögon, då han läste kam- 
martjenarens bref. Först trodde han att brefvet kom från en för-
jyckt, men den ansedde läkarens samtidiga anmälan måste förjaga 
ett dylikt antagande.

Det var naturligtvis långt från Liljeqvist att hålla det möjligt, 
att Lisen skulle kunna vara skyldig, men det berörde redan djupt 
hans känsla, att någon vågade att anklaga henne.

Hans embets pligter hindrade honom att samma dag personligen 
skynda till Sporreholm. Vid en annan em betsförrättning måste han 
ovilkorligen sjelf vara personligen närvarande. Han kallade derföre
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till sig kronofogden Wallgren för att gifva honom nödiga instruk
tioner. En mera passande embetsman för häradshöfdingens önsk
ningar i detta fall hade ieke kunnat finnas. Wallgren hade rykte 
om sig att vara en ytterst skicklig och i de undersökningar han 
sjelf ledde lycklig polisman, som tjenat sig upp från länsmans- 
biträde till den plats han nu innehade. Men han var äfven på 
samma gång den förträffligaste menniska. Han hade ofta dragit 
försorg om en af honom häktad förbrytares fattiga anhöriga och 
äfven i all tysthet understödt dylika behöfvande.

Häradshöfdingen visade kronofogden båda skrifvelserna. „Den 
unga flickan,“ sade han sedan, „som af kammartjenaren beskylles 
för ett så svårt brott, är dotter till en aktningsvärd tjensteman, 
som drabbades af olyckan att blifva sinnesförvirrad. Hennes rykte 
har alltid varit rent. Jag känner henne, och har städse vant 
innerligt öfvertygad om, att hon är värd all högaktning. Jag beder 
dig derföre att vara dubbelt försigtig min käre bror !“

Kronofogden rekommenderade sig. Han visste redan nu mera 
än häradshöfdingen hade förrådt för honom, ty han kände Liljeqvist 
tillräckligt för att veta, att han var en mycket stadgad och i sitt 
lefnadssätt tillbakadragen man. När han på detta sätt, då det var 
fråga om en tjensteangelägenhet, talade om en q vinna, så var hon
också säkert värd hans rekommendation.

Redan på resan till Sporreholm fann Wallgren tillfälle att
orientera sig öfver dervarande förhållanden. Länsmannen hade reda 
på ganska mycket, ty han var gammal i distriktet. Han berättade, 
att generalen aldrig länge hållit ut med de fruntimmer, som före
stått hans hus, att tjenstefolket äfven inom kort brukat antingen 
bli afskedade eller sjelfva gått ur tjensten, och at,t blott Håkansson 
hade förstått att fatta fast fot. Han hade fullkomligt beherskat 
generalen och bedrog honom duktigt. Den som ville hafva ved 
eller vildt eller något annat gratis från godset, behöfde bara ställa 
sig väl med Håkansson, och mången herre, som i staden bar näsan 
högt, höll sig ej för god att skaka hand med Håkansson och sticka

åt honom små handtryckningar.
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Pâ en gästgifvaregård vid landsvägen, der kusken höll några 
minuter för att ställa till rätta en liten, under vägen uppkommen 
oordning i seldonet, talade folket redan om det på Sporreholm 
förefallna mordet. Tvenne män tvistade derom högt och häftigt. 
Den ene påstod att man redan hade fängslat och bortfört mörderskan. 
en fin mamsell, den andre svor högt och dyrt på, att mamsellen 
var en engel i skönhet och godhet. Han hade sjelf sett, huru hon 
begåfvat och uppmuntrat de fattiga dagkarlshustrurna på godset. 
„Hon har hätska fiender,“ slöt han , ,,derföre att hon ser upp med 
folket och icke tillåter, att generalen bestjäles, men den som säger
något ondt om henne, han må passa sig, att han icke får svara 
för det.“

,,En oskyldig sätter man icke i bojor,“ hånade den andre.
?,En sådan elak lögn är för dum för att förtjena ett svar. 

Man sätter knappt bojor på en dömd förbrytare, utan att han gör 
våldsamt motstånd. Så mycket mindre då på en svag qvinna “

,,Jag liar hört så. Men i alla fall så är hon arresterad. 
Hennes brottslighet är alltså så godt som bevisad.“

,,Från hvem har Ni denna underrättelse?“ blandade sig Wall
gren i samtalet.

„Af trovärdiga personer. I hela byn talar man ej om annat.
Herr Håkansson har sjelf sagt ät folket på godset, att han hade
styrt om hennes häktande, och doktor Werners kusk visste det 
också.“

„Och likväl äi det lögn, annars skulle det vara ett eländigt 
skurkstreck,“ utropade den, som först uppträdt som Lisens försvarare. 
„Den skurken Håkansson skulle de ha satt inom lås och bom, så 
hade de kanske träffat den rätte.“



ADERTONDE KAPITLET.

Polisförhöret.
De intryck, som Wallgren erhållit på slottet genom sina ofvan 

•skildrade flyktiga iakttagelser, stärkte honom i den åsigten, att det 
var Lisens fiender, som på en mera eller mindre berättigad miss
tanke läto genom sitt hat förleda sig att som otvifvelaktig fram
ställa hennes skuld till ett gräsligt brott, och att han, äfven 
frånsedt den hänsyn som häradshöfdingens omdöme ålade honom, 
måste mycket försigtigt pröfva den mot henne höjda anklagelsen, 
ty der det personliga hatets lidelse visar sig i utsagorna, der kan 
man nästan säkert antaga öfverdrifter.

Häradshöfdingen hade på visst sätt gått i borgen för Lisens 
karakter. Den obekante mannen på gästgifvaregården, som tycktes 
vara skogvaktare vid godset, hade motiverat sitt fördelaktiga om
döme om henne. Alla, som angripit Lisen, hade på kronofogden 
gjort ett mycket ofördelaktigt intryck, och ett förnuftigt, fördoms
fritt omdöme ålade honom på förhand starka tvifvel på möjligheten 
af hennes brottslighet. Ty menniskan sjunker väl och faller steg 
efter steg. Hon kan i den häftiga lidelsens uppbrusning eller 
under trycket af förtviflan mycket hastigt förändras till en förbrytare, 
men huru skulle han psychologiskt kunna förklara, att en ung, fin, 
väl uppfostrad och bildad qvinna hade kunnat besluta sig till en 
sådan gerning mot en man, som aldrig gjort henne något ondt,
samt kall blodigt kunnat utföra densamma?

1 andra sidan var det äfven att märka, att icke blott vigtiga 
omständigheter talade emot henne, utan att fröken Kalkonkam, 
som väl borde antagas förstå betydelsen och ansvaret vid sina ord, 
framstälde en så bestämd anklagelse, och att hon, som måste an
tagas känna förhållandena, förklarade, att det icke fanns någon 
annan än Lisen, som kunnat hafva något intresse af generalens död.

* Hon uttalade sin misstanke med samma allvar som Håkansson, 
blott med den skilnaden, att den sistnämnde gick längre och äfven
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ville göra Lisens kusin misstänkt. Fröken von Kalkonkam och 
kammartjenaren kunde svårligen hafva kommit öfver ens om att 
yttra sig på samma sätt, då Fröken Kalkonkam, såsom Wallgren 
hörde, först sedan föregående dag uppehöll sig på Sporreholm.

Kronofogden begaf sig till Lisen för att taga henne i förhör. 
Det intryck, som hon gjorde på honom , var icke fördelaktigt. Det 
öfverraskade honom mycket att finna en ung qvinna, på hvilken 
först det rysliga, plötsliga dödsfallet och sedan den mot henne 
höjda förskräckliga anklagelsen borde hafva öfvat ett skakande och 
förkrossande intryck — att finna henne sansad och synbart lugn. 
liksom om hon bygde derpå, att hennes stånd och samhällsställning

O

måste skydda henne för en allvarlig anklagelse.
„Jag vet det,“ sade hon med sjelfkänsla, „hvilken nedrig be

skyllning man uttalat mot mig. Den behandling jag erfarit och 
de meddelanden som min frände, doktor Malmström gjort mig, 
hafva beredt mig på att hålla det rysligaste för möjligt, men det 
vore under min värdighet att försvara mig för en dylik anklagelse.“ 

„Så mycket bättre,“ svarade Wallgren, ,,om Er framställning 
af förloppet är tillräcklig att vederlägga misstankarne. Får jag 
bedja om en möjligast detaljerad skildring af allt som passerat.“ 

„Jag har endast föga att säga,“ sade Lisen. „Genom att 
antaga den plats, som här på Sporreholm erbjöds mig, hoppades 
jag förskaffa mig en tryggad och aktningsvärd existens, och jag be
redde mig på, att det skulle falla mig svårt att i längden kunna 
bevara densamma, men jag förtröstade på Gud och på min goda 
vilja. Jag fick fiender derigenom, att jag gjorde slut på många 
missbruk, som här inrotat sig, men jag förvärfvade mig äfven ge
neralens belåtenhet. Jag kände hans motvilja mot att se mina 
anhöriga eller bekanta i sitt hus. Derföre rekommenderade jag 
aldrig min kusin till läkare här. Men generalen fick en nyck att 
kalla hit honom och blef nöjd med honom.

Generalen kände den fara, hvarför han utsatte sig, om han 
oförsigtigt intog arsenikdropparne, och jag är fullt öfvertygad, att han 
äfven i går icke underlåtit samma försigtighet. Han drack väl, trots



-271

min varning, men han vet alltid, äfven när han liar druckit mycket^ 
hvad han gör. Han har aldrig berusat sig så, att han behöft sär

skild tillsyn.
I går hitkommo herr generalens anförvandter. I början visade 

de mig en främmande, fiendtlig hållning, men sedermera, då de hade 
haft en längre öfverläggning med generalen, förhöllo de sig vänligare.
I synnerhet förrådde hofrättsrådet Sporres hållning, att om han 
kommit med några för mig sårande tvifvelsmål, generalen på ett 
tillfredsställande sätt hade skingrat dem. Generalen var deremot 
tankspridd och i ett lynne, i hvilket han alltid griper till flaskan. 
Herr hofrättsrådet vet, .att jag förgäfves bad honom att skona sm 
helsa. Yid midnattstid, efter hofrättsrådets hemresa, drog jag mig 
tillbaka hit. Några timmar senare väcktes jag af det förskräckliga 
budskapet, att generalen häftigt hade insjuknat. Jag skyndade in i 
sjukrummet och möttes der af en behandling, som fördref mig 
derifrån. Fröken von Kalkonkam tillät till och med, att kammar- 
tjenaren Håkansson på det mest upprörande sätt talade om doktor

Malmström och mig.»
„Det är Er i alla fall bekant,« frågade Wallgren, »att gene

ralen för någon tid sedan, en dag, då Ni hotat honom med att 
lemna honom, ännu sent på aftonen ändrat sitt testamente till Er

förmån?«
Lisen rodnade häftigt. Hon var ett ögonblick en synbar, i 

ögonen fallande förlägenhet.
»Det vet jag icke,« svarade hon, »men man har låtit mig 

aissa, att någon ting försiggått, som skett mot mm vilja, och som 
åsamkat mig mvcket hat. Jag afböjde åtskilliga erbjudanden, som 
generalen talat om med mig. Jag förklarade honom, att jag icke 
kunde sälja mina tjenster och ingenting annat fordrade än en 
aktningsfull behandling. Man sade mig, att han sent på aftonen 
hade låtit hemta läkaren. Jag hade dagen förut förklarat för ge
neralen, att alla penningelöften sårade mig. Hvad lian i hemlighet

cjorde, kunde jäg icke hindra.«
„Det har inte blifvit Er obekant,« fortfor Wallgren, .att
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genoralen i går skickade ett bref till sin jurist, Talade han med 
Er derom?»

»Nej. Jag vet blott, att han uppehöll sig längre än vanligt 
i sitt arbetsrum.«

»Ni visste alltså icke, att han låt afsända ett bref till sin
jurist?» upprepade Wallgren och höll sitt öga skarpt fåstadt pä 
Lisen.

»Jag har redan svarat nej härpå. Hvad år meningen med 
denna fråga?«

»Den är af stor vigt. Håkansson påstår motsatsen.«
Lisen rodnade åter. «Då måste jag öfverlåta åt Er, hvilken- 

dera Ni vill tro,« svarade hon i retad ton.
»Det vore bättre att klara upp ett möjligt misstag. Håkansson 

påstäi sig ha mött Er, då han haft brefvet i handen samt på Er 
fråga visat Er adressen.«

Lisens ansigte blef blodrödt. Var det förvirring eller blygsel 
eller en hycklad stolthet, allt nog hon svarade, att fräckheten i 
denna lögn öfversteg allt annat. Hon hade aldrig sänkt sig så 
djupt som till att rikta nyfikna frågor rörande generalens hand
lingar till en tjenare och aldraminst Håkansson.

Mallgren ändrade samtalsämne. »Generalen,, sade han. 
»älskade att tillsätta sylta starkt med ättika?«

»Nej,, svarade hon lugnt. »Han tog aldrig mycket ättika 
och det var honom derföre icke svårt att försaka den helt och hållet, 
då hans kur fordrade detta, annars hade jag helt och hållit för
bjudit kokerskan att tillaga sådana rätter, som han endast tycker 
om med syra till.«

»Hofrättsrådet måste då tycka mycket om ättika,« fortsatte
AVallgren, »ty som jag hör blef i går afton ganska mycket för- 
brukadt af denna vara.«

»Det är inte så,, svarade Lisen. Hofrättsrådet önskade litet 
att>ka. Jag gaf honom sjelf flaskan, hvilken jag, sedan generalen
började sin kur, aldrig satt fram på hordet, och jae stälde henne 
genast tillbaka i skänken.«
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»Ni menar ofvanpå skänken.«
»Nej, i skänken. Jag vet det mycket väl.«
»Håkansson påstår sig hafva sett flaskan på skänken, då han 

kom in i salongen.«
»Detta påstående är osant. Huru skulle hon hafva kommit 

dit? Antaget att generalen hade, hvilket jag anser vara otroligt, 
■under den korta tid, som jag var frånvarande velat hemta sig ättika, 
för att ännu en gång fortsätta att äta och velat slå ättika på syltao, 
så skulle han knappt hafva funnit flaskan, hvilken jag stälde undan 
i en vrå, och i hvilket fall som helst, så hade han ej burit henne 
tillbaka till skänken.«

»Kokerskan säger, att flaskan, som varit full, kommit nästan 
tom tillbaka i köket.«

Lisen rodnade nu åter ganska häftigt. Hela hennes väsende 
såg förvånande och underligt ut. „Hvad vill det säga? Hvem har 
burit flaskan ut? Edra frågor äro ganska sällsamma. Hvad skall 
jag veta om ting, som skett utan mitt tillgörande? Jag säger Er, 
att jag sjelf stälde in ättikflaskan, som ännu var nära full, I 
skänken, i ett hörn bakom en terrin. Jag ville så sent inte gå ut 
i handkammaren och låsa in den. De saker, som jag ställer in i 
skänken, bäras aldrig ut i köket. Jag ställer dem ju i skänken 
för det de icke skola komma ut med talrikar och annat disktyg.“

,,Ni erinrar Er mycket noga ting, som kunna vara obetydliga, 
och lägger så stor vigt på rigtigheten af Edra uppgifter, att jag 
förmodar Ni känner deras betydelse. Den uppenbara bagatellen, 
om ättikflaskan tillfälligtvis kommit ut i köket, upprör Er mycket.“

Embetsmannens förändrade ton gjorde föga intryck på Lisen, 
by det var afven slut med hennes tålamod. ,,Min hene, svarade 
hon, „jag kan väl inte bli annat än upprörd, när jag ser, att Ni, 
på grund af Håkanssons angifvelser och uppgifter, som, jag vet icke 
för hvilket ändamål, äro fullkomligt gripna ur luften, förelägger 
mig frågor, som tillkännagifva tvifvel på mina utsagor. Jag är van 
att icke säga någon ting, som jag icke med visshet vet, och att 
alltid låta sanningen komma till heders.“

I



Kronofogden reste sig. Han drog i klocksträngen och befalde- 
den inträdande tjenstflickan att tillkalla länsmannen.

”Ni får ursäkta,“ sade han till Lisen, som med yttersta för
våning väntade en förklaring öfver hans handlingssätt, „men jag 
måste göra, hvad min pligt befaller mig, om det än blir mycket 
pinsamt för Er. Men jag tager dock dervid hänsyn till Ert eget 
intresse. Ert sanna intresse fordrar att allt, till och med det som 
är skenbart sårande, sker, om derigenom den misstanke, som man 
kastat på Er, skall kunna aflägsnas. Jag hoppas, att Ni delar min 
åsigt, att det icke bör vara någon bristande hänsyn för Er från 
min sida, då jag uppfyller en form, som pligten bjuder mig, och
som hvar och en måste underkasta sig, som befinner sig i liknande 
läge som Ni.“

„Hvad ämnar Ni då att göra?“ frågade Lisen och bleknade.
„Jag måste företaga en visitation af Ert rum,“ svarade ham

7 Y

skarpt fixerande henne. „Jag är dertill både förpligtad och 
berättigad.“

Hon rodnade häftigt, men intet spår af oro eller förskräckelse 
visade sig i hennes drag. „Jag har inga hemligheter,“ sade hon 
leende, ty hon hade efter en så högtidlig inledning fruktat något 
ännu värre. „Saken är naturligtvis ingalunda angenäm för mig. 
men förr än jag ser en misstanke häfta vid mig, beder jag om 
genomsökande af mina effekter och vill äfven vända ut och in på 
fickorna i de kläder jag har på mig.“

Hade mycket i Lisens hållning gjort ett ogynsamt intryck på 
den vane polismannen , så måste han nu antingen tro på hennes 
oskuld eller också misstänka, att hon för länge sedan bragt i säkerhet 
de ting, som kunnat kompromettera henne.

Länsmannen kom, och undersökningen började. Lisen öppnade 
beredvilligt sina lådor och skåp.

Visitationen var lätt att verkställa, ty öfver allt herskade den 
mest mönstergilla ordning, allt var lagdt så fint och prydligt, att 
Lisen icke behöfde blygas för att låta främmande se sina tillhörig-
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heter. — Då öppnade Wallgren garderoben och märkte på dess 
golf några hvita glänsande korn*

„Hvad är det der?“ frågade han och fastade sin genom
trängande blick på Lisen, sedan han bedt henne att komma fram.

„Det ser ju ut som socker,“ svarade hon öfverraskad men 
fullkomligt lugn. „Huru har det kommit dit?“

Det tycktes omöjligt, att hon skulle kunna hyckla ett sådant 
lugn, om hon hade dåligt samvete. Den mest förhärdade förbryterska 
skulle icke hafva kunnat visa en sådan öppenhet.

„Ah,“ utropade Wallgren,“ denna klädning bär spår af det 
hvita pulvret — der och der.“

„Klädningen bar jag i går,“ sade Lisen. „Men jag märkte 
det icke, då jag klädde af mig.“

„Kronofogden undersökte klädningsfickan och fann äfven deri 
hvita korn. Vidare upptäckte han ett litet stycke papper af en 
silfverriksdalers storlek, hvarvid något hvitt häftade, och som efter 
.allt utseende härrörde från en liten ask, ty det bestod af tvenne 
små sammanklistrade hälfter. Wallgren tog detta papperstycke och 
invecklade det försigtigt i ett hvitt blad, sedan sammansopade han 
en liten portion af det på golfvet af garderoben liggande pulvret 
och stängde derefter dörren.

Hans min och uppsyn hade något strängt och dystert. „Ni 
vet icke,“ frågade han Lisen, „huru detta pulver kommit på Er 
klädning och in i dess ficka?“

„Nej, jag kan icke erinra mig, att jag haft något pulver i
händerna. Jag förstår det icke.“

„Detta pulver är — så vidt jag kan se och förstå — ar
senik,“ svarade embetsmannen, och han uttalade det innehållsvigtiga 
ordet i en hotande ton.

Lisen nästan sjönk till sammans. Det var henne nu klart, 
hvarföre kronofogden plötsligt antagit en så sällsam ton. Hon för
stod, hvilken förskräcklig misstanke detta fynd måste framkalla 
emot henne, och ju oförklarligare det var för henne, huru det hvita 
pulvret kommit på hennes kläder, desto större var hennes för-
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skräckelse och hennes ångest. Hon kände, att en hvar måste anse 
henne skyldig, då hon icke kunde förklara det märkvärdiga för
hållandet.

Men huru sKulle hon det kunna! Huru skulle hon förklara, 
hvad hon sjelf icke förstod! Hennes mod öfvergaf henne. Bedöfvad, 
förvirrad stod hon der. Gräsliga aningar tryckte hennes bröst: 
Det såg ut, som om allt hade sammansvurit sig emot henne, som 
om sjelfva ödet ville förderfva henne. Hon förmådde ej yttra ett ord.

Den, som ville hysa misstankar, och kronofogden hade ju nu 
gruudade anledningar dertill, måste förklara den plötsligen med 
henne försiggångna förändringen på det sätt, att hycklerskan nu 
såg sig ertappad.

\ • \

„Bekänn!“ utropade han. „Ni kan icke längre neka till Ert 
orott. Ni har blandat giftet i generalens dryck. Er darrande hand 
har dervid skakat ut något af pulvret. Bekänn, när skedde 
gerningén?“

Eisens ansigte var dödsblekt. Hon grep med handen om 
pannan, liksom fattades hon af en svindel. Hennes knän vacklade 
och liksom vanmägtig sjönk hon tillsammans. Länsmannen upphöll 
henne och hindrade henne från att falla i golfvet.

„Ingen komedi!“ sade Wallgren allvarsamt. Han ansåg denna 
vanmagt för förställning, men länsmannen skakade hufvudet. „Känn 
här,“ hviskade han. „Det är kallsvett på hennes hand, hon är 
sjuk —“

Wallgren såg en flaska med eau de cologne på toilettbordet 
och bestänkte dermed Eisens panna* Hon kom åter till sig sjelf, 
men man såg på henne, att hennes ande först åter måste lifva 
kroppen. Ögat hade förlorat sin glans, kinden tycktes blodlös, och 
först efter några minuters förlopp kunde hon resa sig upp.

En stund tycktes det, som trodde hon sig hafva haft en ond 
dröm, men åsynen af de främmande männen beröfvade henne snart 
denna tröst, och minnet vände åter.

„0 Gud!“ mumlade hon sakta,“ hvarföre fick jag vakna! 
Hvarföre tog du mig icke till dig!“
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Kronofogden betraktade henne med ofrånvänd blick. Han 
tycktes vara i strid med sig sjelf, om han skulle kunna hålla denna 
qvinna för en förbryterska eller icke.

„Hemta Er/' sade han i mild uppmuntrande ton. „Gud, 
som Ni anropar, vill att hvarje skuld skall försonas. En öppen be
kännelse är redan en del af denna försoning. Hvilken olycksalig 
lidelse kunde förleda Er till en gerning, som är så oqvinlig —“ 

Lisen lät honom icke tala ut. „Det är nog,“ sade hon med 
mild bedjande stämma. „Jag tackar Er för att Ni börjat tala till 
mig i en vänligare ton, men Ni anar ej, att Ni derigenom gör mig 
dubbelt ondt. Jag kan ingen ting förklara för Er, kan icke säga 
Er någon ting mera än jag sjelf vet. Klädningen är min, jag hade 
den på mig i går, men om pulvret vet jag ingen ting. Jag be
klagar djupt generalens död. Jag var honom tacksamhet skyldig. 
Jag har aldrig haft någon orsak att hata honom. Det låg ju i 
min fria vilja att gå eller stanna. Men hade jag äfven någon, som 
jag måste hata, så skulle jag kämpa med den syndiga lidelsen. 
Men om Ni anser mig i stånd till ett brott, inför hvilket hvarje 
menniskas känsla uppröres, så må Ni tillåta mig att helt kort svara 
derpå. Vill Gud pålägga mig oförskyldt lidande, så skall jag taga 
emot, hvad han beskär. Gör nu med mig, hvad Ni vill, men plåga 
mig icke med frågor, som uppröra och skymfa mig.“

Det låg i hennes ton och i hela hennes väsen något, som 
föranlät Wallgren att mot sin vilja uppträda skonsamt. Vi säga 
emot sin vilja, ty han tviflade knappt på Lisens brottslighet. Hon 
föreföll honom som en raffinerad hycklerska, och han hade en känsla 
af. att man blott genom ett strängt uppträdande skulle kunna
förmå henne till att bekänna sitt brott.

Men han förmådde likväl icke att behandla denna sköna, 
sva^a qvinna soéq en simpel förbryterska. Han fann dessutom ingen 
förklaring öfver, hvad som skulle ha satt henne i stånd till ett så 
grymt mord. Och motsägelser funnos ju redan, som kunde väcka 
tvifvel om hennes brottslighet. Han hade funnit henne i en an
märkningsvärd lugn sinnesstämning. En raffinerad förbryterska hade
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an vänd t den rundliga tid, som lion haft till att bese den i går 
burna klädningen och rengöra fickan. Det var vidare att antaga, 
att en fulländad hycklerska skulle hafva uttänkt ett försvar till sin 
förmån och sökt att leda misstankarne på någon annan. Men Lisen 
hade talat med skonsamhet till och med om de personer, som an
klagat henne.

„Tillåt mig ännu en fråga?“ utropade Kronofogden plötsligt. 
Var det möjligt, att någon obemärkt af Er kunnat komma in i 
detta rum, var det olåst, och känner Ni någon, har Ni någon fiende, 
som Ni tror om att hafva velat leda misstankarne på Er ?“

Kronofogden observerade Lisen skarpt. Han erbjöd henne ju 
ett medel att göra någon annan misstänkt, och han såg, att hon 
äfven kände det. Hennes svar svek likväl hans förväntan.

„Jag vet icke, om jag sjelf låste mitt rumsvarade hon,
men jag tror det icke, ty den underrättelse, som väckte mig,
skrämde och förskräckte mig mycket. Jag tänkte bara på generalen. 
Jag var blott ungefär två timmar dernere. Man gjorde det ju 
omöjligt för mig att vistas der, och under denna tid var allt i 
slottet i den största uppståndelse. Då tänkte väl ingen på att be
träda mitt rum. Jag har visserligen fiender här i huset, men så 
dålig anser jag ingen vara, att han skulle göra något för att bringa
öfver mig en så gräslig misstanke, om man än tilltror mig de aldra
förfärligaste saker. Nej, jag kan icke förklara för mig, huru min 
klädning kunnat bli nedsmutsad, men jag håller heller ingen för att 
hafva varit i stånd att begå en sådan gerning.“

„Ni märkte alltså ingen ting, när Ni klädde af Er. Var Ert 
rum då tillräckligt upplyst?“

„Jag hade som vanligt mitt ljus, med hvilket jag kommit hit 
upp. Något mera tände jag icke på. Jag kommer att tänka på, 
att Mina antagligen heller ingen ting märkt på klädningen, ty 
hon har åtminstone ingen ting sagt.“

„Mina är väl Er uppasserska?“ utropade Wallgren, och hans 
ansigte uppklarnade plötsligt, liksom gladde han sig att fä stöd för 
den känslan, som åter intagit honom vid Lisens lugna hållning.



Han ringde, då Lisen bejakade hans fråga och anmärkte, att flickan 
antagligen var sysselsatt med att städa i korridoren. Han hade 
just nyss hört ett buller, liksom om någon rört med en domborste 
vid väggen.

Mina kom. Hennes ansigte var echaufferadt och hennes blick 
anmärkningsvärdt skygg.

Man kunde se, att hon beherskades af en inre oro, men denna 
kunde förklaras deraf, att hon synbarligen hade lyssnat vid dörren 
och nu såg kronofogdens stränga, forskande blick fästad på sig.

Wallgren stälde sig så, att han samtidigt äfven kunde gifva 
akt på Lisen, om hon skulle gifva flickan någon vink.

„Märkte Ni i går något ovanligt på mamsells klädning?“

frågade han.
Mina rodnade ännu mera. Hon darrade. »Jag vet icke,4

stammade hon. „Hvad skulle det vara?“
„Svara Ni utan fruktan. Märkte Ni i går afton på klädningen

hvitt pulver, likt socker?“
„Ja,“ svarade Mina dröjande.
Det hade kronofogden icke väntat. Han for upp. Hans blick 

tycktes vilja genomborra Lisen.
Lisen tycktes öfverraskad, men hvarken orolig eller ond. 

„Derom har du ju ingen ting nämnt,“ sade hon i lugn ton.
„Nej — för — jag tänkte Ni skulle banna mig,“ stammade

Mina, hvars ansigte glödde, utan att lyfta ögonen.
Flickan gjorde det intrycket, att hon talade osanning eller

var rädd för sig sjelf.
„Hvarföre skulle mamsell banna Er?“ frågade Wallgren.

,,Var inte rädd utan säg mig fulla sanningen.“
Mina blef nu dristigare och afgaf sitt svar på ett sätt, som 

föreföll nästan trotsigt, liksom ville hon icke mera vara rädd för

sig sjelf.
„Mamsell är alltid vid dåligt lynnesvarade hon, när det ar 

någon fläck på hennes kläder, och då grälar hon på mig. Jag
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sade derföre Ingen ting men i dag på morgonen ämnade jag borsta 
och rengöra klädningen, innan hon hade klädt sig.“

I Lisens ansigte visade sig, att hon började att blifva upp
rörd öfver flickans ord.

„Kan Ni gå ed på hvad Ni nu säger?“ frågade Wallgren 
pigan. „Betänk noga Edra yttranden.“

„Jag kan gå ed derpå,“ svarade Mina.
„Det är bra,“ sade Wallgren, „Ni får gå “
Sedan vände han sig till Lisen, och då Mina hade lemnai 

rummet sade han med en blick af kallt förakt:
„I lagens namn är Ni häktad. Ni skall följa med mig i ett 

annat rum. Herr Länsman, var god och försegla garderoben, lå
dorna och sedan detta rum ! Tag med Er hatt och kappa, mamsell, 
ty så snart de vidare anordningarne äro träffade måste jag föra Er 
in till länshäktet. Detta rum kommer Ni icke mera att få 
beträda.“

Lisen gissade redan vid kronofogdens första ord af hans ton, 
hvad som förestod henne. Hon visade mera styrka och fattning, 
än man kunnat vänta af henne, men denna oerhörda smälek tycktes 
henne lättare att fördraga än förhörets marter. Hon reste sig utan 
att säga ett ord, tog kappa och hatt och ville med vacklande steg 
vända sig åt dörren. Då stannade hon plötsligt, tårar fylde hastigt 
hennes ögon, och under högljudda snyftingar frågade hon, pekande 
på ett par små porträtt på väggen*. „Får jag taga dessa med 
mig?“

Det var porträtten af Lisens far samt af. den moderlige vän, 
som så ofta besökt henne i pensionen, Heribert Lidmarks mor. 
Så smärtsamt var uttrycket i hennes drag, så rörande de åtbörder, 
med hvilka hon uttalade denna bön, att Wallgren åter kände sig 
osäker. Han tog ned taflorna och räckte henne dem.

„Jag önskar, att någon annan vore här i mitt ställe,“ hvi- 
skade han till länsmannen, då de följde Lisen in i ett angränsande 
rum. „Denna qvinna kommer mig att tvifla på mitt förstånd.
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Försegla nu raskt rummet och stanna hos henne, medan jag för
bereder hennes afresa och ser om åtskilligt annat. Hon kunde 
tillfoga sig något illa, så att hon bör ej få vara ensam.

NITTONDE KAPITLET.

Usens försvarare.
Fröken Agatha von Kalkonkam hade just slutat ett bref, 

som hon i all hast skrifvit samman åt sin tjensteflicka i residens
staden, att denna skulle ordna om sorgkläder och med dem komma 
till Sporreholm, då kammartjenaren Håkansson med en hemlighets
full skadeglad min trädde in i rummet. „Nu har allt kommit i 
dagen,“ sade han, halft hviskande på ett efterhängset förtroligt sätt. 
,,Hon har velat neka, men man har visiterat hennes rum och der 
funnit spår af utslagen arsenik på hennes kläder. Mina har alltså 
dock rätt. Sådan oförsigtighet hade jag icke tilltrott henne. De
skola strax föra af med henne.“

Fröken Kalkonkam lyssnade nyfiket och tycktes ytterst till-

fredsstäld af underrättelsen.
„Det är väl, att allt hunnit så långt, innan hofrättsrådet kom, 

fortfor Håkansson. Vagnen torde snart vara här. Der är den 
redan,“ utropade Håkansson och kastade en blick ut genom fönstret, 
„och hofrättsrådet är med, men hvad är det? Han har ju doktorn 

med sig — Malmström!“
Hade en iakttagare varit tillstädes, som sett Håkanssons föi- 

skräckelse, förstämning och bleka utseende vid läkarens åsyn, så 
hade han säkert kommit på egna tankar, men Agata gaf icke akt 
på kammartjenaren. Oro och förvirring afmålade sig i hennes an- 
sigte, när hon hörde, hvem hennes kusin hade i sällskap.

Edvard Malmström hade lemnat Sporreholm med mycket dystra



aningar. Han hade uppmanat Lisen att vara beredd på det värsta, 
men han hade icke sagt åt henne, hvad beslut han fattat för att 
föreböja alla eventualiteter, emedan han sjelf blott väntade ringa 
påföljd al sina mått och steg och icke ville ingifva Lisen nåura 
förhoppningar, som lätt kunde svikas.

Han hade beslutat att personligen uppsöka häradshöfding Lilje- 
qvist med anledning af de misstankar, som på Sporreholm uttalats 
mot honom och hans kusin, men samtidigt äfven sända ett ilbud 
till hofrättsrådet och bedja honom att taga Lisen i skydd.

Hos häradshöfdingen fann han ett mycket tillmöteskommande 
mottagande.

På återresan sammanträffade han just med hofrättsrådet, som 
bjöd honom plats med i vagnen till Sporreholm och lofvade att 
sörja för, att ingen der skulle visa honom på dörren.

Karl von Sporre visste icke något närmare om, hvad som 
förefallit på Sporreholm. Han hade blott erhållit tvenne korta 
underrättelser, den ena om onkelns'svåra insjuknande, den andra 
om mordet, och så slutligen doktor Malmströms bud. Han var 
utom sig öfver allt, som doktorn under resan meddelade honom 
— och kallade sin kusin vansinnig, som kunnat tillåta, att aktade 
personer blifvit skymfade så svårt. Han förrådde genom alla sina 
yttranden, huru högt han skattade Lisens karakter, och huru Agathas 
uppträdande upprörde honom, sedan hon, som han sade, låtit den 
skurken Håkansson prata henne full med dumheter.

Hofrättsrådet ville icke tro på, att hans onkel hade dött af arsenik
förgiftning. „Er vetenskapliga förmåga i all ära,“ sade han, „men 
låtom oss afvakta resultatet af obduktionen. Min onkel drack 
oförnuftigt mycket i går. Er kusin varnade honom förgäfves. 
»Sannolikt har han, då han kände sig må illa, tagit någon af sina 
gamla huskurer, som innehållit ättiksyra. Han hade alltid i sina 
gömmor allahanda pulver och mixturer, som gamla qvacksalfvare 
och charlataner narrat på honom, och hvarom han aldrig under
rättade någon läkare. Ni var för öfrigt den förste dylike, som 
han talade om med aktning och erkännande. Men Ni var icke
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närvarande, då han mådde illa, oeh derföre sökte han väl i sin oro 
att hjelpa sig sjelf.“

Edvard kände sig mycket lugnad genom hofrättsrådets ord och 
hela sätt. Denne var icke blott en förnuftig man, som uppfattade 
allt lugnt. Han var icke blott uppfyld af välvilja för Lisen. Han 
var äfven en studerad och praktisk ansedd jurist och kunde derföre 
råda kronofogden, som han af häradshöfdingen hört vistades på 
Sporreholm, ifall fröken Kalkonkam icke skulle vilja höra på sin 
kusins föreställningar utan i sitt hat mot Lisen under någon otill
börlig form fordra hennes aflägsnande från Sporreholm.

De båda herrarne hade knappt lemnat vagnen, dä fröken 
Agatha, följd af Håkansson, visade sig i korridoren för att välkomna 
kusinen. De hade skyndat sig att helsa på honom, innan han 
hann att få tala med någon annan. Betjenten, som öppnade vagns
dörren, hade endast hunnit säga, att flera rättspersoner redan voro 
i huset.

Agatha fattade sin kusins arm, liksom behöfde hon ett stöd. 
Till utseendet upplöst af smärta beklagade hon detta sorgliga åter
seende och klagade öfver, att Karl kom för sent för att ännu en 
gång träffa generalen i lifvet, samt ville fullkomligt taga honom i 
beslag, på det att Håkansson skulle få tillfälle att hålla doktorn
undan. *

Hofrättsrådet såg sig dock om efter sin ledsagare och märkte 
i rätt tid, att Håkansson, som helsat honom med en djup bugning,, 
ställt sig i vägen för Edvard och var nära att på det mest sårande 
sätt visa honom på dörren.

„Herr hofrättsråd,“ utropade Edvard i samma ögonblick, „jag 
anhåller om skydd mot en tjenares impertinens!“

Härvid såg von Sporre huru Edvard med våld befriade sig från 
det tag, som Håkansson fattat i hans arm.

Karl gjorde det samma, då Agatha ville fasthålla honom, och 
vände om. „Hvad är det Ni tillåter Er!“ röt han till Håkansson. 
„Hvad betyder denna fräckhet! Jag har fört den herrn med mig 
hit, och han är min gäst.“
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„Herr hofrättsråd,“ svarade Håkansson, „han är kusin till min 
nådige herres mörderska och kommer sjelf inför domstolsskranket 
som delaktig —“

„Tag Er tunga i akt,“ afbröt Karl häftigt. „Jag förbjuder 
Er att såra eller förolämpa någon, som jag fört hit. Gå Er våg!“

„Herr hofrättsråd,“ stammade Håkansson, halft försagd genom 
Karls hotande min, men äfven å andra sidan åter uppmuntrad till 
trots genom Agathas blick, „Ni vet inte, hvad som här har skett. 
Man har hos det der fruntimret funnit arsenik. Hon är redan 
häktad, och denne herrn får inte komma in i rummen, man kan 
inte veta, om inte han också är skyldig.“

„Håkansson har rätt,“ inföll Agatha, „Det är bäst, att han 
tillkallar rättstjenarne. Jag skall berätta dig allt, Karl.“

Hofrättsrådet lät henne icke tala ut. ,,0m Ni understår Er,“ 
sade han . till Håkansson, „att ännu en gång beteckna mamsell 
Malmström på ett så opassande sätt, så får Ni på ögonblicket lemna 
slottet. Gå nu Er väg och intet ord mer. — Och du Agatha, du 
gjorde väl i att vänta med ditt omdöme, tills Rätten har uttalat 
sitt. Det är ofta, som äfven oskyldiga bli häktade, i synnerhet om 
de ha fiender. En förhastad anklagelse mot den, som vår aflidne 
onkel skänkt sitt fullaste förtroende skulle illa anstå oss. Men se 
der är ju Wallgren !“

Hofrättsrådet gick emot kronofogden, som han personligen 
kände, och som nu kom trappan nedför. Håkansson hade redan 
aflägsnat sig. Agatha drog sig tillbaka, ryckande på axlarne. 
Edvard stod der, blek som döden. Allt det förskräckliga, som han 
hade fått höra, hade fullkomligt bedöfvat honom.

Wallgren bugade sig för hofrättsrådet, hvilken såsom medlem 
af en hög domstol på visst sätt var hans öfverordnade och i alla 
fall en auktoritet för honom, och tycktes öfverraskad, då han hörde, 
att von Sporre hade medfört Malmström, på det att denne på ort 
och ställe skulle få afgifva sina förklaringar och meddelanden till 
förrättarne af likbesigtningen.

„Herr hofrättsråd,“ sade han, då Karl fört kronofogden och
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Edvard in i ett rum, ,,så som omständigheterna nu äro måste jag 
antingen tala med Er utan vittnen eller åtminstone först höra 
doktor Malmströms utlåtanden, innan jag gör mina meddelanden.“

„Jag vill inte på något sätt vara Er i vägen,“ svarade von 
Sporre. „Tvärtom underkastar jag mig liksom alla andra Edra an
ordningar, och jag beder Er derföre att förhöra doktor Malmström. 
Får jag dervid vara närvarande?“

„Naturligtvis, herr hofrättsråd. Er närvaro blir mig ytterst
välkommen.“

„Jag gör då före allt annat en anmärkning,“ svarade von 
Sporre. „Min onkel sade, ännu i går afton till mig, att han för 
denne herre hyste det största förtroende men deremot intet alls 
för doktor Werner, samt att doktor Werner derföre antagligen är 
ond på doktor Malmström. Doktor Malmström har varit hos do
maren för att beklaga sig öfver den sårande behandling, för hvilken
han här lärer ha varit utsatt.“

I kronofogdens ansigte kunde man icke se hvilket intryck dessa 
underrättelser gjorde på honom. Han bad Edvard att göra honom 
sina meddelanden.

„Jag hade förr,“ började Edvard, „så föga beröring med min 
kusin, mamsell Lisen, att jag ej ens förr än senare visste om hennes 
anställning här i huset. Af generalens egen mun vet jag, att def 
var emot hennes vilja, som jag blef tillkallad. Jag afböjde er
bjudandet att en tid bo här för att behandla generalen; jag kan 
alltså försäkra, att min kusin och jag äro fullkomligt oskyldiga till, 
om doktor Werner har förlorat en patient. Jag ordinerade åt ge
neralen en mycket bruklig kur, vid hvilken visserligen försigtighet 
är nödvändig, och jag har öfvertygat mig om, att denna blifvit 
iakttagen. Man hemtade mig förliden natt. Jag medförde för alla 
händelser medikamenter. När jag trädde fram till sjukbädden, 
märkte jag genast, att en ganska stark arsenikförgiftning förelåg. 
Doktor Werner hade icke gifvit något kraftigt motgift. Då jag 
ville räcka den sjuke det kraftigaste motgift, som finnes, och som 
jag hade med, ättiksyradt jern, protesterade fröken von Kalkonkam
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deremot, i det hon uttalade ett sårande misstroende mot mig och 
mina medel. Jag blef nästan med våld visad på dörren, och då jag 
ville tala med min slägting, som man likaledes hade aflägsnat från 
sjukrummet, tillät sig kammartjenaren Håkansson förbjuda mig det 
under anmärkning, att han måste förhindra, att två brottsliga träffade 
aftal med hvaiandra. Jag gick trots detta till mamsell Malmström, 
förberedde henne på, att svåra saker förestodo henne, och fick af 
henne veta, att Håkansson hade vägrat att låta vidare befordra en 
depesch, som hon velat afsända till herr hofrättsrådet. Då begaf 
jag mig till häradshöfdingen för att anhålla om lagens skydd för 
min kusin och mig.“

,,Anade Ni, då Ni blef kallad, att det var fråga om en ar
senikförgiftning ?“ frågade Wallgren.

„Ja; efter den beskrifning, som budet gjorde, och då patienten 
hade genomgått en arsenikkur, måste jag förbereda mig för ett 
sådant fall“

«

„Ni förstod, då Ni kom, att patienten sväfvade i lifsfara?“
„Så säkert, att jag knappt höll en räddning för möjlig. Jas 

meddelade min åsigt åt herr Werner och fordrade ögonblicklist an- 
vändande af motgiftet. Jag uttalade oförbehållsamt, att den sjuke 
på något sätt måste ha erhållit en stor portion gift. Detta bestred 
Werner, och man hörde icke på mig.“

„Ni ger då herr Werner skulden till, att patienten antagligen 
blott för den skull icke blef räddad?“

„Jag tror, att han icke mera stod att rädda, men försöket 
dertill blef icke gjordt så, som jag fordrade det.“

„Herr Werner har, såsom jag hört, låtit hem ta det af Er 
förordnade medlet, ättiksyradt jern från ortens apotek.“

Edvard log bittert.
„Doktor Werner,“ svarade han, „skall icke kunna neka, att 

det vid sådana fall kommer an på minuter, som man derföre icke 
får försumma. Men det af mig medförda medikamentet blef tiil- 
bakavisadt såsom misstänkt.“

„Oerhördt,“ mumlade hofrättsrådet.“



Wallgren tycktes vara af samma åsigt. Edvards lugna fram
ställning bar sanningens prägel.

,,Er mamsell kusin,“ frågade kronofogden plötsligt, „visade ingen 
anmärkningsvärd ängslan ?“

„Deröfver kan jag ieke egentligen lemna något omdöme,“ 
svarade Edvard efter en kort paus, „åtminstone intet sådant, som 
Ni tyckes vänta. Först och främst var jag sjelf, genom den be
handling jag rönt och allt hvad jag hört, utomordentligt upprörd och 
ur stånd att anställa iakttagelser, men sedan är jag här fullkomligt 
partisk. Jag är så säker på min kusin som på mig sjelf. Ett 
tvifvel på henne är för mig omöjligt, och hennes harm öfver, aft 
man på ett sårande sätt visat henne ut ur sjukrummet måste före
falla mig mycket naturlig.“

„Och dock har jag funnit arsenik hos henne!“ utropade 
Wallgren, skarpt iakttagande Edvard.

Kronofogden skildrade resultatet af Visitationen, men det var 
harm och icke förskräckelse, som afbildade sig i Edvards drag. 
Ja ibland flög ett bittert leende öfver hans ansigte, och då krono
fogden slutat, sade han med fullkomlig fattning:

„Herr kronofogde, äfven om ett vittne infunne sig, som hade 
sett, att min kusin blandat detta pulver i drycken, så skulle jag 
med stort själslugn afvakta sakens utredning och belysning. Hvad 
Ni antydde är en komplett omöjlighet.“

„Deri instämmer jag,“ utropade von Sporre. Jag kan säga 
Er, att jag i följd af åtskilliga rykten och anonyma skrifvelser, i 
sällskap med min kusin, fröken Agatha von Kalkonkam, i går kom

fr
hit med stark fördom mot mamsell Malmström, så att jag var 
besluten att använda allt mitt inflytande för att aflägsna henne ur 
onkels närhet. Onkel bevisade mig dock, att mamsell Malmström 
på det skamligaste sätt blifvit förtalad, att hon icke blott visat sig 
fullkomligt ointresserad utan till och med afslagit lians anbud att 
göra henne till sin gemål och dermed äfven till sin arftagerska. Han 
försäkrade mig, att han i hemlighet, just emedan hon undanbedt sig 
dylika belöningar af honom, hade ändrat sitt testamente till hennes
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fördel, och om han på grund af mina föreställningar beslöt sig för 
att ännu en gång ändra detta sista förfogande och låta sin familj 
få, hvad rätt och billigt är, så är jag öfvertygad, att hon, 
om hon vetat om saken , skulle gladt sig deröfver. Jag misstänker 
mycket starkt, att Håkansson, som nu är så ifrig att anklaga henne 
som mörderska, var den, som hade utspridt förtalet. Jag var vittne 
till den omsorg, med hvilken hon vakade öfver min onkel, hennes 
oro, då han trots hennes böner gerna drack starka saker, och jag 
anser det för alldeles vansinnigt att hålla en qvinna med hennes 
karakter och hennes bildning i stånd till ett så rått brott. Jag 
anhåller att få gå fullkomligt i borgen för henne.“

„Det kan i mina ord icke ligga någon ting för Er sårande,4" 
fortfor Sporre efter en kort paus, då han såg, att embetsmannens 
ansigte rodnade något vid hans skarpa anmärkning,“ ty för det 
första känner Ni icke mamsell Malmström och den ställning hon 
här intagit, och sedan bjuder Er äfven Er pligt att under vissa 
förhållanden skrida till den anklagades häktande utan anseende till 
person. Men jag är ty värr i det oangenäma läget att nödgas med
dela Er, att min kusin, fröken Kalkonkam, icke varit berättigad 
eller befogad att undantränga mamsell Malmström ur de rättigheter, 
som hon hade här i huset, och att hon genom sitt otillständiga, 
i följd af fördomar ’till och med fiendtliga uppträdande mot mamsell 
Malmström påtagligen har föranledt betjeningen att på ett opassande 
sätt bemöta henne och i henne se en person, gent emot hvilken all 
möjlig genvördnad är tillåten, emedan den aflidnes slägting tyckes 
önska det så. Af det sätt, hvarpå kammartjenaren Håkansson, en 
menniska, som min onkel redan upprepade gånger och senast i går 
afton velat jaga ur tjensten, vågade yttra sig inför mig öfver mam
sell Malmström, och hvarpå han bar sig åt emot doktorn vid hans 
ankomst, drager jag den misstanken, att det missnöjda tjenstefolket 
har stiftat en komplott att göra den unga hickan misstänkt för att 
taga hämd på henne och ahägsna henne ur slottet.“

„Herr hofrättsrådet säger, att den ahidne hade haft för afsigt



att afskeda kammartjenaren ur hans tjenst?“ frågade Wallgren, 
liksom hade denna punkt för honom ett särskildt intresse.

»Han har redan ofta varit mycket nära att göra det,« svarade 
von Sporre, »men tyvärr var onkel allt för svag till att jaga bort 
honom, fast han hade flera bevis på hans opålitlighet. Han hade 
för mycket vant sig vid Håkanssons uppassning. Men i går tycktes 
han ämna att göra allvar deraf. Jag hörde honom gräla mycket 
häftigt, och då han kort derefter i ett mycket upprördt tillstånd 
kom ut i salongen öppnade han för mig hela sitt hjerta. Han 
sade, att han hade skrifvit till sin jurist, att han i följd af mina 
föreställningar hade ändrat sina sista förfoganden, men nu äfven 
hoppades, att man hädanefter och efter hans död skulle unna mam
sell Malmström, hvad hon genom sin trohet och hängifvenhet rikligen 
hade förtjenat. Han visste väl, att allt förtal mot henne utgått 
från Håkansson, som hade haft den fräckheten att erbjuda mamsell 
Malmström ett slags bundsförvandtskap till ömsesidig fördel och nu 
hatade henne, emedan hon föraktfullt hade afvisat honom. Just vid 
detta tillfälle hade generalen närmare lärt känna mamsell Malm
ströms ädla karakter och upphöjda tänkesätt, då hon, ehuru per
sonligen sårad, blott hade hans intresse i ögonsigte och uppmanade 
honom att icke allt för burdus afskeda en tjenare, som kände alla 
hans privatangelägenheter, och af hvilken han kunde få vänta ondt 
tal efteråt. Men nu, sade han, då Håkansson visat, huru föga han 
förtjenade något undseende, skulle han utföra sin hotelse.«

»Till detta beslut kunde jag endast önska onkel lycka,“ slutade 
hofrättsrådet, »och jag är öfvertygad om, att det var just derföre 
han i går afton så starkt anlitade flaskan, att tanken på att skaffa 
sig en annan kammartjenare och nödgas umbära Håkansson, liksom 
tanken på att han inbjudit min kusin hit att bo här som gäst, 
starkt gick omkring i hans hufvud.«

»Var beslutet att ändra testamentet allt så plötsligt fattadt af 
generalen?« frågade Wallgren.

»Ja, i följd af mina föreställningar.«
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»Ni ankom oväntadt hit, så att mamsell Malmström icke kunde 
förutse, hvad som skulle ske?«

»Omöjligt Jag var dessutom sjelf ganska osåker på re
sultatet af mina föreställningar, och jag tror knappast, att onkel 
skulle hafva hört på mig, om mamsell Malmström på något sätt 
velat göra sitt inflytande gällande åt det hållet, som man sade om 
henne. Generalen var mycket egensinnig.«

»Hvar var mamsell Malmstöm, då generalen skref det om
talade brefvet?«

»I salongen. Vi pratade med hvarandra.«
»Kan Ni möjligen erinra Er, om hon lemnade salongen, innan 

generalen åter infann sig der eller strax efteråt?«
»Jag erinrar mig detaljerna mycket noga. Mamsell förundrade 

sig öfver, att generalen längre än vanligt stannade på sina rum, i 
synnerhet då han hade gäster, och ville se sig om efter honom, 
ifall han möjligtvis ej mådde bra. Jag kände mig då frestad att 
ställa henne en smula på prof. Jag sade henne, att generalen med 
all sannolikhet icke ville blifva störd, emedan han träffade dis
positioner, hvartill jag gifvit honom föranledande. Hon visade sig 
mycket glad deröfver. Jag gaf skarpt akt på henne, och jag vann 
den fasta öfvertygelsen, att hennes karakter är ren och fri från 
egennytta och böjelse för intriger. Hon yttrade, att hon länge 
längtat efter att till sitt lugnande få höra, att generalen talade med 
mig, sin slägting, om sina angelägenheter i stället för att följa sina 
nycker eller att öfverlägga om dylikt med åtskilliga herrar från 
staden, som voro mycket goda vänner med Håkansson. Då hörde 
vi hans röst dundra genom huset, att Håkansson skulle lemna sin 
tjenst i morgon dag, han ville inte vara hederlig karl, om han 
behölle honom en dag längre, och så vidare. Strax der efter trädde 
han in i salongen. Mamsell Malmström satte sig då till instru
mentet och föredrog flera saker. Jag såg, med hvilken magt mu
siken verkade på generalen, han blef lugnare och öppnade sitt hjerta 
för mig på ett sätt, som han aldrig för hade gjort. Han lät mig



se, huru lycklig han kände sig, sedan mamsell Malmström tagit 
hand om hans hus.«

»Vet Ni med fullkomlig visshet, att mamsell icke på någon 
kort stund lemnat salongen? Saken är af yttersta vigt. Er utsago 
är afgörande. Kan Ni ansvara för, att mamsell Malmström icke 
varit i korridoren, då Håkansson bar ut generalens bref, att det 
varit omöjligt, att hon talat vid Håkansson, innan han lemnat 
brefvet till något bud för att befordras vidare?«

Hofrättsrådet tänkte efter en kort stund. Sedan svarade han 
med det allvar, som motsvarade frågans vigt, att han med godt 
samvete kunde gå ed på de uppgifter han lemnat. »Jag kan så 
mycket säkrare vittna i den saken,« sade han, »som jag, såsom jag 
redan nämnt, under eftermiddagens lopp gaf akt på mamsell Malm
ström och till och med studerade hvarje hennes min. Jag skulle 
naturligtvis hafva fäst mig vid, om hon aflägsnat sig, då jag af 
hennes uppförande ville bilda mitt slutliga omdöme om henne, och 
det tvifvel, som jag nästan hyste om, huru vida jag ej varit för 
snar att uppgifva de mot henne hysta fördomarne, skulle lätt hafva 
fått näring genom den minsta handling från hennes sida, som jag 
ej kunnat förklara för mig. Hade hon lemnat salongen, så hade 
jag misstänkt, att nyfikenhet eller afsigt att inverka på onkels be
slut föranlåtit henne att uppsöka honom. Då hon upphört att spela 
och såg mig inbegripen i samtal med generalen, blef hon qvar- 
sittande vid instrumentet, tills generalen uppmanade henne att komma 
fram till oss. Min kusin hade likaledes under tiden kommit in, 
och mamsell Malmström deltog gladt och fullkomligt otvunget i 
samtalet. «

Efter dessa hofrättsrådets utlåtanden uppstod en paus. Kom
missarien tycktes vara obeslutsam, hvad han skulle svara, men Ed
vard, som med andlös spänning lyssnat till samtalet, kastade på hof
rättsrådet en obeskriflig tacksamhetens blick ur sitt djupt rörda 
hjerta. Han kände inom sig, att Sporres frimodiga förklaring 
borde hafva befriat Lisen från den svåraste tyngden af den förfärliga 
anklagelsen. _____
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TJUGONDE KAPITLET.

Arsenik är ändå arsenik.
Kronofogden kände sig vara i det ingalunda angenäma läget, 

att nödgas tillstå för sig sjelf, att han gått oförlåtligt brådstörtadt 
till väga mot ett fruntimmer, för hvars karakter till och med do- 
maien hade gått i borgen, ty just de omständigheter, som föranlåtit 
honom att förklara Lisen för häktad, syntes honom nu i ett helt 
annat ljus. Nu måste äfven han säga sig, att dessa bevis vore af 
en allt för grof natur för att böra få gälla Men det hade han 
visserligen icke heller kunnat tänka sig, att fröken Kalkonkam, så
som hofrätfcsrådet nu konstaterat, hade genom sitt uppträdande mot 
Lisen föranledt tjenstefolket att tilltro henne ett brott. Han hade 
ansett sig böra antaga, att Lisen genom eget förvållande gifvit an
ledning till, att folk så djerft vågade att anklaga henne som mör- 
derska. Föll denna förutsättning bort, så var det förr sannolikt, att 
mördaren sörjt för att kasta misstankarne för brottet på henne, än 
att hon skulle hafva glömt att utplåna spåren af sin hemliga gerning.

Hofrättsrådets utsago var dock sådan, att dess trovärdighet ej 
tillät en skugga af tvifvelsmål, och den uppvisade direkta lögner hos 
Lisens anklagare, som tydligen inneburo en afsigt att stämpla Lisen 
som skyldig.

fröken von Kalkonkam hade låtit sitt personliga hat tala, och 
då generalen förmodligen icke hade yttrat sig till henne annor
lunda om Lisen än till hofrättsrådet, så föll det henne till last, att 
han hade gifvit en falsk skildring af Lisens ställning, mot bättre 
vetande talat om, att hon ville komma åt arf efter generalen, och 
deipå grundat sin mot henne framstälda beskyllning för mordet! 
Men Håkansson hade gått ännu vidare och hade genom påståendet 
att Lisen frågat honom efter brefvets innehåll gifvit ett starkt 
stöd åt den misstanken, att Lisen fruktat testamentets ändring och 
för att hindra detta hade föröfvat mordet.

fröken Kalkonkam kunde i alla fall urskuldas derigenom , att
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hon satt tro och lit till Håkanssons beskyllningar mot Lisen och i 
naturlig öfverilad ovilja öfver mordet vid sina utlåtanden mera låtit 
känslan än öfverläggningen tala. Men Håkansson hade handlat 
planmässigt och öfverlagdt. Den omständigheten, att generalen 
beslutat afskeda honom, gjorde nu hans handlingssätt ytterst miss
tänkt, och tankarne härpå sysselsatte Wallgren mera än allt annat.

„Edra förklaringar, herr hofrättsråd,“ yttrade han ändtligen, 
„göra mig en verklig glädje, då det äfven för mig föll sig svårt 
att tro på mamsell Malmströms brottslighet, då det intryck, som 
den anklagade gjorde, nästan var mägtigare än de beskyllningar, 
som tvungo mig att häkta henne. Jag inser nu, att falska för
utsättningar ensamt voro skulden till, att dessa graverande om
ständigheter icke genast ingåfvo mig den misstanken, att de fram
kommit genom någon tredje persons illvilja för att göra en oskyldig 
misstänkt, men det är nu för sent att göra det skedda ogjordt, 
och, hvad som är det olyckligaste, — den skyldige torde haft tid 
att fullkomligt bortsopa alla spår efter sin gerning. Ryktet om 
den anklagelse, som ledde till mamsell Malmströms häktande, har 
tyvärr redan blifvit utspridt. Man hade redan skaffat det i fart, 
innan ännu undersökningen började. Mamsell Malmströms goda 
namn och rykte kan i alla händelser endast upprättas genom den 
skyldiges upptäckande, och jag tror derföre, att det liggei i hennes 
intresse, om jag icke ögonblickligen upphäfver häktningen. Om vi 
lemna slottets innevånare i den tron, att till och med Er utsago 
icke borttagit misstankarne från henne, så tänker jag mig, att den 
brottslige skall bemöda sig att skaffa ännu eklatantare bevis emot 
henne för att öfvertyga äfven Er om hennes brottslighet, och dei- 
igenom skall han möjligtvis sjelf blotta sig.“

Hofrättsrådet nickade åt häradshöfdingen. Hans idé tycktes 
vinna anklang hos honom. Men doktorn såg sig bittert sviken i

sina förhoppningar.
„Planen för Ert tillvägagående,“ sade han, ,,må vara praktisk, 

men är den äfven rättvis? Frånsedt derifrån, att den oskyldiga 
lider outsägligt under dessa vanärande misstankar, att man nekar
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henne den trösten att få veta oeh höra, huru ädlare naturer bedöma 
henne, gifves genom häktningens utförande och fortvarande stöd åt 
den infama ryktet, och huru vill Ni då i det fall, att den skyldige 
icke blir upptäckt, rädda hennes heder och vederlägga den miss
tanken , att äfven herr hofrättsrådet varit med om att gilla 
häktningen ?“

„Herr doktor Malmström,“ svarade kronofogden högtidligt. 
„Generalen har blifvit förgiftad genom arsenik. Man har på mam
sell Malmströms klädning och i hennes ficka funnit pulveriserad 
arsenik. Pigan vittnar, att hon i går afton märkt något hvitt 
mjölaktigt på mamsells klädning. Dessa fakta och de deraf för en 
hvar följande konseqvenserna äro förhanden, och de skola fortvara 
att hvila såsom graverande anklagelsemoment på mamsell Malm
ström , tills det blir bevisadt, att någon stuckit pulvret i hennes 
ficka, medan hon hade klädningen på kroppen, och herr hofrätts- 
lådets utsagor kunna lika litet som hans personliga borgen hindra 
domstolen från att förordna om häktningen, om jag i dag under
låter det. Mamsell Malmströms häktning måste med juridisk nöd
vändighet följa, om den verkligen skyldige icke upptäckes, men 
det hoppas jag skall lättare kommas å stad, om folket här i huset 
tror, att hon är förd till fängelset, än om det heter, att hofrätts- 
rådets tvifvelsmål gjort mig vankelmodig. I förra fallet känner sig 
den skyldige säkrare, han triumferar och skall sannolikt sörja för, 
att de förhanden varande graverande omständigheterna ännu tyd
ligare träda i dagen. Dervid kan han ertappas. Men i annat fall 
blir han försigtig, och fruktar att kompromettera sig sjelf. Jag 
upptäcker ingen ting, och domstolen börjar ransakningen på grund 
af de omständigheter, som redan förefinn as.“

„Kronofogde Wallgren har rätt,“ sade hofrättsrådet, ,,så svårt 
det än faller sig för mig, måste jag instämma med honom. I 
hvarje fall låter mamsell Malmströms bortförande uppskjuta sig till 
sent på aftonen, då det kan ske utan uppseende. Möjligen lyckas 
det till dess att finna den brottsliges spår. I hvarje fall lofvar jag
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Er, att Er kusin skall bli behandlad med största hänsyn och 
skonsamhet.“

Edvard såg på Sporre, huru nära saken gick honom. Men 
det kunde icke trösta hans smärta eller borttaga hans bitterhet. 
Mannen trodde på sin slägtings oskuld och tålde likväl, att hennes 
heder stäldes på skampålen! Smärtan gör en orättvis, och det ligger 
i menniskans natur, att känna bitterhet mot den, som i vårt bröst 
uppväckt förhoppningar, som icke kunna uppfyllas. Så föreföll det 
Edvard, som om Wallgrens ord hade rubbat Sporres tro på Lisens 
oskuld, och liksom han icke ville säga detta i hans närvaro men 
dock förrådde det, derigenom att hans intresse för Lisen plötsligt 
förlorat sin förut bevisade värma.

Wallgren fordrade i sin plans intresse, att Edvard skulle lemna 
slottet utan att hafva talat med Lisen. ,,Jag kan till och med 
icke tillåta det,“ sade han. „Jag skulle dermed taga på mig ett 
stort ansvar, då Ni åhört våra förhandlingar.“

Den unge läkaren måste foga sig i det oundvikliga. Hofrätts- 
rådet befalde, att en vagn skulle ställas till hans förfogande för 
hemresan. Läsaren må sjelf föreställa sig de känslor med hvilka 
han for hem, under det hans unga kusin, vid hvilken han den sista 
tiden hunnit blifva så mycket fastad, befann sig i ett läge, som var 
det aldra förskräckligaste, som han kunde tänka sig. —

I öfverensstämmelse med Wallgrens planer visade sig hofrätts- 
rådet vänligare mot Håkansson än vid ankomsten till slottet, och 
då man sett doktor Malmström afresa, utan att få sammanträffa 
med Lisen, så försvann hos slottets innevånare det sista tviflet 
derpå, att den anklagades skuld var så godt som bevisad.

Under det man lemnade den häktade flickan åt sig sjelf i det 
tillstängda rummet, och Wallgren anstälde sina undersökningar i 
slottet, tog skafferi och handkammare, salsskänken, sjukrummet och 
så vidare sorgfälligt i ögonsigte, hade hofrättsrådet ett längre, ganska 
allvarsamt samtal med sin kusin, men det lyckades honom icke att 
öfvertyga henne derom, att rättvisan lika väl som klokheten kräfde 
af henne att i sina yttranden åtminstone undertrycka sitt personliga
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hat mot Lisen. Hon vidblef oryggligt, att mamsell Malmström 
kommit till Sporreholm i afsigt att laga så, att hon finge ärfva 
generalen, och att hon var en fulländad hycklerska och mörderska.

TJUGOFÖRSTA KAPITLET.

Testamentet.

Fröken Kalkonkams åsigt skulle erhålla en viss halt, som icke 
blef utan verkan på von Sporre. Den afiidnes jurist hade anländt 
och medförde en afskrift af generalens hos rådhusrätten i staden 
deponerade testamente, som bar till utanskrift:

„Att öppnas genast efter min död af hofrättsrådet Karl von 
Sporre i närvaro af häradshöfdingen X.“

Det var sålunda i enlighet med den afiidnes vilja, då man 
redan före hans begrafning bröt testamentets sigill.

Generalens sista vilja, hvartill originaldokumentet, såsom sagdt 
är, var deponeradt hos rådhusrätten, under det att en förseglad be
styrkt afskrift befann sig i juristens händer, var ursprungligen upp
satt för tre år sedan, men sedan ändrad genom tillägg och slutligen 
genom det sista förfogandet i rak strid mot de tidigare bestäm
melserna, hvilka derigenom voro fullkomligt upphäfda. Af dessa 
flerfaldiga förändringar framgick tydligt generalens ombytliga sinne, 
som genom tillfälliga stämningar hade låtit bestämma sig till de 
allvarligaste beslut.

Det ursprungliga dokumentet insatte Karl von Sporre till 
universalarvinge, med undantag af fideikomisset och dess inventarier, 
för den händelse att generalens son skulle finnas i lifvet och göra 
sina anspråk gällande. Derjemte bestämdes för de särskilda öfriga 
slägtingarne särskilda legater, och äfven kammartjenarcn Håkansson 
var här rikligen i håg kommen.
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Nästa tillägg gjorde fröken Agatha von Kalkonkam arflös. 
Det följande inskränkte Håkanssons legat. Detta blef ett år der- 
efter åter, ,,i betraktande af bans synnerliga tillgifvenhet och trogna 
tjenst,“ böjdt till tio tusen riksdaler, och samtidigt bestämdes äfven 
samma summa att utgå, ,,så som en minnesgåfva“ till fröken Kal
konkam. Detta tillägg till testamentet hade jägmästaren von Spjut
hammar, som sjelf deri var ihåghommen med en rund summa, och 
doktor Werner underskrifvit såsom vittnen.

Det sista testamentet, som generalen upprättat den dag, då 
Lisen hade velat lemna honom, upphäfde fullkomligt alla tidigare 
förfoganden, utom hvad som rörde fideikomisset, utnämnde Lisen 
Malmström till universalarvinge, beviljade hofrättsrådet Karl von 
Sporre ett legat af trettiotusen riksdaler, och några fattiga slägtingar 
till generalen, deribland fröken Agatha von Kalkonkam, femtusen 
riksdaler hvardera. För Håkansson var ingen ting bestämdt, men 
generalen uttalade i testamentet den önskan, att Lisen skulle åt 
betjening och tjenstefolk efter förtjenst och förskyllan gifva summor 
af från etthundra till två tusen riksdaler.

Generalens rörliga förmögenhet var af honom sjelf uppskattad 
till ett hundra femtio tusen riksdaler. Han hade alltså ganska väl 
kunnat rikligare tänka på sina slägtingar och ändå på ett lysande 
sått sörja för Lisens framtid, men detta testamente visade tydligt, 
att han blott gaf sina slägtingar legater för att förebygga hvarje 
försök att få testamentet upphäfdt, ty i slutet fanns den bestäm
melsen, att den skulle ovilkorligen blifva arflös, som gjorde någon 
invändning eller protest mot testamentets giltighet.

Häradshöfdingen bekräftade äfven, att generalen varit ledd af 
denna afsigt. Då häradshöfdingen gjort honom föreställningar, hade 
han uttryckligen förklarat, att han ville låta deras hopp komma på 
skam, som räknat på att få ärfva honom men eljest icke hade be
kymrat sig om honom, men deremot belöna Lisen, som hade synat 
honom tillgifvenhet och vård, samt bevisat, att hon icke traktade 

efter hans egodelar.
„Detta testamente är rättsligen giltigt,“ fortfor juristen.



298

,,Doktor Werner har intygat, att den aflidne vid dess upprättande 
var vid full sans och handlade af fri och otvungen vilja.“

„Som jag hört,“ anmärkte von Sporre lugnt, under det att 
Agatha satt der röd i synen som en pion af förargelse,“ har gene
ralen kort före sin död afsändt ett bref till Er rörande sin sista 
vilja.“

„Detta bref är här. Generalen uppdrager deri åt mig att upp
sätta ett nytt testamente, enligt hvilket mamsell Malmström blott 
skulle få trettio tusen riksdaler, Ni, herr hofrättsråd, lika mycket, 
och testators öfriga slägtingar i lika delar sins emellan fördela den 
öfriga delen af förmögenheten, sedan några mindre betydande do
nationer till tjenstefolket blifvit frånräknade. Deribland skulle dock 
Håkansson efter generalens uttryckliga vilja icke vara inbegripen. 
Brefvet bevisar att testator förändrat tankar, men kan väl icke om- 
kullkasta ett lagligen giltigt testamente.“

„Det bestrider jag,“ svarade hofrättsrådet. „Detta bref är ett 
testamentum posterius imperfectum (ett senare upprättadt, 
ofullbordadt testamente), ett ofulländadt, men giltigt återkallande 
af det senast deponerade testamentet, hvilket så mycket mera måste 
förklaras ogiltigt, som det hvilade på oriktiga och vilseledda förut
sättningar hos testator, och då det vidare bevisligen är tillkommet 
af en nyck, kanske under inflytande af tvång. Jag kommer att 
öfverklaga det på den aflidnes genom detta testamente tillbakasatte 
slägtingars vägnar.“

„Mörderskan kan väl icke få ärfva sitt offer,“ utropade Agatha. 
„Hon får inte triumfera efter sina intriger och sitt blodiga dåd. 
Jag klagar, äfven om jag derigenom skulle förlora alltsammans.“

„Jag hemställer,“ sade häradshöfdingen, „om det icke låge i 
Ert intresse att försöka en förlikning med arftagerskan. Den 
aflidne yttrade redan till mig, när han hade insatt mamsell Malm
ström till sin arftagerska, att han fruktade, att hon icke skulle 
taga emot detta arf, men ban vägrade att för detta fall träffa nå
gra andra dispositioner, emedan han menade, att deri skulle ligga 
en uppfordran till henne att taga detta steg. ‘
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Aldrig kommer jag att livarken underhandla med den men- 
niskan eller tillåta, att sådant sker i mitt namn,“ sade Agatha 
och reste sig. „Jag kommer att skaffa mig ett rättegångsbiträde
för att värna om mina intressen.“

Dermed lemnade hon rummet. Hofrättsrådet satt en stund 
qvar, försjunken i tankar. „Jag tillstår,“ sade han plötsligt, i det 
hans öga forskande fastades på häradshöfdingen, „att Edra ord gör 
mig mycket obeslutsam. Min onkels testamente är, såsom Ni 
måste medgifva, sådant, att man äfven med den bästa tanke om 
mamsell Malmström icke kan undertrycka misstanken om, att en 
intrig' egt rum. Öfverraskningen har förledt mig att fälla öfver- 
ilade ord, ty i detta ämne är Ert omdöme det enda, som är af- 
görande. Ni måste veta, om denna generalens sista vilja gjorde 
intryck af att vara påverkad af någon annan person eller icke.“

„Herr hofrättsråd, jag kan bekänna för Er, att detta generalens 
sista förfogande icke heller var angenämt för mig, ty jag förutsåg, 
att jag från alla sidor skulle få uppbära bittra förebråelser för att 
icke hafva gjort testator föreställningar mot ett sådant testamente, 
i hvilket äfven generalens vänner äro glömda. Men generalen vi
sade hvarje föreställning till baka. üan sade, att han i denna sak 
skulle handla efter sin egen vilja. Han fruktade blott, att mamsell 
Malmström skulle göra den om intet, men i så fall var det honom 
sedan likgiltigt, huru det gick med hans qvarlåtenskap. Det kan 
derföre ingen ting vara orättvisare än att misstänka mamsell Malm
ström för några intriger i denna riktning, ty generalen sörjde till 
och med för, att hon icke skulle få veta om orsaken till mitt be
sök här. Men vi få ju se, om hon tager emot arfvet eller ej. 
Sker det senare, så behöfver Ni icke att protestera, ty då förfaller 

testamentet af sig sjelft.“
,,När ämnar Ni meddela henne testamentets innehåll?“ 
„Genast, om det tillåtes mig. Jag hör ju, att hon är

häktad.“
Walbren blef tillkallad, och kronofogden visade sig beredvillig

t"?
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att med de båda herrarne uppsöka den fångna. Då det under tiden 
blifvit afton, hade han redan sagt till om den vagn, som skulle 
föra henne till fängelset.

TJUGOANDRA KAPITLET.

Leopolds dikter.
Vid undersökningen af rummen hade kronofogden gjort en 

vigtig upptäckt. Då hofrättsrådet yttrat, att hans onkel haft ett 
förråd af allehanda medikamenter, som han skaffat sig af kloka 
gubbar, qvacksalfvare och charlataner, så undersökte han alla skåp, 
lådor och gömställen i den dödes arbetsrum mycket noga, och 
fann der äfven, dels i ett slags husapotek, dels på andra ställen, 
der generalen förvarade allehanda rariteter och antiq viteter, förste - 
ningar, ädelstenar, musslor, gamla mynt och dylikt, än här och 
än der en ask eller flaska, hvari funnos salfvor, pulver och mix
turer. Öfver allt var antecknadt mot hvilket lidande sakerna skulle 
verka samt dagen för anskaffandet. Många mixturer visade sig en
ligt dessa anteckningar redan vara trettio år gamla.

I en större blecklåda, hvari befunno sig mindre fack och papp
askar, märkte Wallgren, att en af de senare fattades. Den 
måste först för kort tid sedan hafva blifvit uttagen, ty dammet, 
som betäckte afdelningarne bredvid, var på enskilda ställen bort-
torkadt, och man kunde se, att detta skett vid uttagantet af den 
felande asken

Lådan indehöll i sina olika afdelningar blott gifter, utrot- 
ningsmedel för flugor, möss, råttor och dylikt, men gifternas be
skaffenhet visade, att de redan legat här i åratal utan att begagnas. 
Pappeien vora gula, blandningarne förtorkade, och data visade på 
längesedan försvunna tider.
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Wallgren sökte öfverallt den felande asken. Håkansson, som 
dervid ville visa sig bebjelplig, kunde icke nog uttrycka sin för
våning öfver att något fattades. Ändtligen hittades asken. Wall
gren fann den i ett skåp gömd bakom en hög böcker.

„Det är ju högst besynnerligt,“ utropade Håkansson. „Mam
sell Malmström har nyss läst Leopolds dikter, och just här, der det 
af henne undantagna bandet fattas, befinner sig dosan.“

„Så förråder sig brottet,“ svarade Wallgren.
Askens etikett hade följande påskrift: „Arsenik ff 18.. den 

5te Juni.“
Enligt detta datum var arseniken nu femton år gammal. 

Vid askens öppnande visade sig densamma tom. Icke ett korn af 
gift kunde upptäckas deri, Det hade alltså befunnit sig i en sär
skild tillsluten mindre ask.

Wallgren tog dosan och stälde den i blecklådan, Den passade 
noga in på det tomma stället.

„Det år bara en sak, som jag icke förstår,“ sade han, fixe
rande Håkansson, „då denna låda innehåller gifter, så har hon ju 
uppenbarligen varit låst. Här finnes öfverfall till ett lås, men låset

är borta!“
Håkansson ryckte på axlarne. „Derom vet jag ingen ting,“ 

sade han. „Jag har aldrig sett denna låda. Det skåp, hvari vi 
funno henne, höll generalen alltid låst, och sedan jag kom till ho
nom, har det ej varit öppnadt, så vidt jag vet. När det behöfdes 
medel mot ohyra, så hemtade vi sådant från apoteket. Mamsell 
Malmström klagade den sista tiden öfver råttor, men jag tror icke, 
generalen gifvit henne något gift ur denna låda eller ens talat om,
att han hade gift i sina gömmor“-

Wallgren invecklade lådan i ett papper och förseglade paketet. 
Hans min förråde icke det ringaste, och dock sysselsatte honom en 
tanke ganska lifligt. Trots den likgiltiga ton, hvari han hade talat 
om lådans lås, hade hans fråga haft en mycket allvarsam betydelse, 
ty ban hade märkt, att under den klyka, genom hvilken låset skulle

Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. 26 Helvetets trappor. 26.
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fästas, blecket var starkt intryckt och hade en skråma, tydande på 
att här brakats våld, och antagligen ett hänglås blifvit sprängdt 
med ett skarpt instrument.

TJUGOTREDJE KAPITLET.

Den fångna.
Undersökningen var just ändad, då von Sporre lät fråga krono

fogden, om generalens jurist fick tala med den fångna. Wallgren 
bad Håkansson att hålla en täckvagn i beredskap „till mörderskans 
bortförande“ och tycktes icke lägga märke till, hvilken ondskefull 
triumf som vid detta embetsmannens benämnande af Lisen lyste 
ur kammartjenarens ögon. Han begaf sig med de båda herrarne 
till Lisen och fann denna i en lugn och sansad stämning.

Lisen hade stärkt sig med en innerlig bön. I sin fasta för
tröstan till Gud bygde hon på medvetandet om sin oskuld, och 
huru fruktansvärd än den tanken var för henne, att nödgas träda 
i fängelse, anklagad för ett brott, så underkastade hon sig detta 
nästan heldre, än om man tvungit henne att, belastad med denna 
gräsliga misstanke, tills vidare stanna här i slottet hos sina ond
skefulla fiender.

Vid åsynen af von Sporre betäcktes hennes ansigte af purpur
glöd. Det var den man, på hvars skydd hon hade bygt. — Kunde 
äfven han tro om henne, att hon var en mörderska?

Det såg ut så. Huru svårt det än var för honom, ståWe 
hofrättsrådet sig med afsigt så, som om han förhölle sig fullkom
ligt neutral, och endast afvaktade, huru rätten skulle döma. Han 
ville icke säga henne något vänligt ord, innan han hört hennes 
svar på den underrättelse, som generalens jurist hade att meddela
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bonne. Af detta svar trodde han sig1 skola få veta, om ban rik

tigt hade bedömt hennes karakter.
Han höll sig derföre i bakgrunden, medan hiradshöldingen

talade. Men Lisen hörde knappt, hvarom det handlade, förr än 
hon brast ut i högljudda snyftningar. „0, min Gud.“ utropade 
hon, „och man anser mig i stånd att hafva traktat efter den 
mannens lif, som menade så väl med mig! Håll upp, herr härads
ting ! Jag vill icke höra, om kanske den smäilefulla anklagelse, 
under hvilken jag står, upphäfver denna den aiiidnes sista vilja 
eller gör den antastlig. Låt mig få, njuta den tillfredsställelsen 
att af fri vilja nu genast förklara, att jag icke vill hafva en skil
ling af hans arf. Det hade jag redan förklarat herr generalen, och 
mera än någonsin visar jag i dag till baka allt. Jag vill icke 
hafva dessa penningar, för hvilkas skull man hatar och torföljei 

mig, fast jag sannerligen aldrig traktat efter dem “
„Men bästa mamsell, Öfverväg Ert beslut “
„Icke ett ord derom, jag har ingen ting att öfverväga, ty jag- 

skulle förgås af blygsel, om jag någonsin hade tänkt att komma i 
åtnjutande af det ringaste på bekostnad af generalens slägtingar.“ 

Von Sporre kunde nu icke längre hålla sig. Djupt skakad 
crick han fram till henne och fattade hennes händer. „Jag hade 
anat det,“ utropade han, „och vid Gud, om än domstolen uttalade 
sitt skyldig öfver Er, så skulle jag dock tro på Er oskuld! Hvad 
jag kan göra för Er, skall ske, så sant jag lefver!“

Han kysste Lisens hand — bättre kunde han icke bevisa, 
huru djupt öfvertygad han var om hennes oskuld. Han kysste den

hand, som man ville påbörda ett mord.
Lisen log under tårar. „Det hade jag väntat af Kr,“ snyftade 

hon. „Den döde var oss båda dyrbar. Han höll myckel al Er. 
Jag hade knappt kunnat uthärda att äfven blifva misskänd af Er! -

Gud skall hjelpa mig.“
„Min goda mamsell,“ yttrade Wallgren, som trots sin sjelf- 

beherskning knappt var i stånd att dölja sin rörelse. „Mitt embete 
bjuder mig att fullfölja anklagelsen, inen jag gör det med innerlig



önskan alt både oskulden och skulden måtte bringas fram i dags
ljuset. Jag har ännu några frågor att ställa till Er och beder Er 
att uppriktigt besvara dem,“

»Jag är beredd dertill.“
„Hade Ni kännedom om, att generalen egde en biecklåda, 

hvari allehanda gifter befunno sig?“
„Nej, det vill säga, han talade en gång om, att han egde

många husmedel, som han tyckte mera om än läkarnes medi- 
kamenter.“

„Ni visste, hvar han förvarade dem?“
„Nej, men jag förmodar, han hade dem i sina skåp.“
„Ni har sålunda aldrig sett en stor blecklåda?“
»Nej.“
„Ni har nyligen tagit Leopolds dikter ur generalens bokskåp?“ 
„Ja, ett band. Generalen var närvarande och lofvade mig, 

eljest hade jag visst aldrig gjort det.“
Lisen sade detta på ett fullkomligt obesväradt sätt. Det 

tycktes vara nästan påtagligt, att hon skulle förnekat detta och 
sagt, att generalen hade lemnat henne boken, om hon verkligen 
hade gömt dosan bakom böckerna.

„Hvar är denna bok?“ frågade Wallgren vidare.
„Den måste ligga i salongen.“
„När tog Ni bandet ur biblioteket?“
„För ungefär åtta dagar sedan.“
„När var Ni senast i generalens arbetsrum?“
„I går morgon, då jag läste tidningen för honom.“
„Jag tackar Er,“ sade Wallgren. „Alla Edra utsagor hafva 

något bestämdt, som vittnar till Er fördel, och jag beklagar endast, 
att Ni icke kan förklara, huru arseniken kommit i Er ficka. Har 
Ni då icke alls någon misstanke, att någon för att göra Er miss
tänkt gjort det i hemlighet — kanske under det Ni om natten 
blef kallad till den sjuke?“

Lisen dröjde med svaret. Ändtligen såg hon upp. Hennes
ögon blickade klart och lugnt. „Det förefaller nästan så,“ svarade
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lion, „som måste något sådant hafva skett. Jag har tänkt öfver 
den saken. Då jag klädde af mig, borde jag sjelf hafva märkt de 
hvita fläckarne, som Mina påstår sig hafva sett, och det är säll
samt, att hon i så fall icke gjorde mig uppmärksam derpå. Jag 
erinrar mig dessutom, att jag hade min näsduk i klädningsfickan 
och tog upp den, när jag klädde af mig. Här är näsduken - 
den är nu visserligen våt af tårar. Men till och med om jag 
kunde anse någon hafva varit i stånd till en sådan nedrighet som 
att vilja göra mig misstänkt, skulle jag icke nämna hans namn, ty 
håller jag än någon för att vara illsinnad nog att önska mig allt 
ondt. så tror jag dock icke om denna person, att hon traktat efter 
generalens lif, och det måste ju vara fallet, om hon skulle hafva 
last de der farliga sakerna i min klädning. Detta kunde icke 
heller ske, utan att jag skulle hafva märkt det, så länge jag bar 
klädningen på kroppen, ty fickan är dold af ett par veck. Men 
på mitt rum skulle väl denna person icke hafva kunnat komma, 
utan att Mina eller någon annan hade märkt det.“

„Och Ni tilltror icke tjensteflickan någon nedrighet?“ frågade
Wallgren.

„Nej, visst inte!“ utropade Lisen. „Jag har alltid varit 
nöjd med henne och har aldrig sagt ett ondt ord till henne.“

„Icke? Mina påstod dock, att hon af fruktan för, att Ni 
skulle bli ond, tigit med, att hon sett de hvita fläckarne.“

„Detta yttrande har förblifvit en gåta för mig, liksom så 
mycket annat,“ svarade Lisen. „Mina har aldrig visat mig, att 
hon hade någon särskild fruktan för mig, och har äfven aldrig haft 

anledning dertill.“
Wallgren böjde sig ned och hviskade hofrättsrådet några ord 

i örat, som tycktes högst angenämt öfverraska denne. Båda skulle 
just aflägsna sig med generalens jurist, som varit ett stumt vittne 
till förhöret, då en betjent anmälde, att häradshöfdingen Liljeqvist 
just nyss hade anländt och frågade efter kronofogden Wallgren.
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TJUGOFJERDE KAPITLET.

Nya häktningar.
Kronofogden begaf sig tillsammans med von Sporre till undra 

våningen för att helsa Liljeqvist; den främmande juristen rekom
menderade sig. Kär Wallgren kom till trappan, såg han Mina, 
som gjorde sig till att hafva något att bestyra i en vrå, liksom 
sökte hon der något. Han trädde närmare. Hennes ansigte rod
nade på ett anmärkningsvärdt sätt. Hon syntes förvirrad. Han 
frågade henne, hvad hon sökte efter, och hans skarpa öga märkte 
under soporna i ett ämbar ett litet hänglås.

,,Har Ni funnit det der?“ frågade han, då Mina icke svarade*
„Ja —“ stammade hon under en allt mera påfallande för

virring.
„Det var ju riktigt tur,“ anmärkte Wallgren. „Håkansson 

har väl sagt Er, att vi saknat låset?“
„Ja,“ sade hon, synbart lättad.
Wallgren tog låset ur soparna. En liten nyckel satt derL 
„Der har vi det ju,“ utropade kronofogden. Huru länge hafva 

dessa sopor legat i ämbaret?“
„Sedan i dag morgse.“
„Var det Ni, som städade mamsells rum?“
„Nej, endast tamburen och de andra rummen. Mamsell var 

ju inne på sitt rum, då jag ville städa.“
„Märkte Ni icke vid städningen, att låset var under qvasten, 

kan Ni inte säga mig, hvar det låg?“
„Jag märkte ingen ting, när jag sopade. Herr Håkansson 

sade till mig, att jag skulle söka efter, och jag är sjelf förvånad 
öfver att nu finna låset i ämbaret. Någon måste hafva kastat det 
i soporna, ty en sådan sak kan man icke med borsten sopa upp 
på skyffeln utan att märka det.“

„Aldeles riktigt anmärkt. Men hvem kan det väl ha varit? 
Gick någon genom korridoren, medan Ni höll på att sopa ?“
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..Ja, — herr doktor Malmström.“
Mina sade detta med en viss hast.
Kronofogden ropade till betjenten, som ännu befann sig i 

trappan, att han skulle skicka till honom länsmannen.
,,Kom Ni med mig,“ sade han sedan till Mina och öppnade

ett rum.
„Minas ansigte var som öfvergjutet med blod. Embetsmannens 

förändrade ton tycktes skrämma henne. Hon dröjde att följa honom. 
„Lyd bara!“ röt kronofogden. „Framåt!“
Hon darrade i alla leder. „Herre Gud,“ jemrade hon sig, 

„hvad vill Ni då med mig? Jag har ju ingen ting gjort!“
,,Tig,u befalde kronofogden. „Flickan är häktad,“ vände 

han sig till den ankommande länsmannen. „Ni har att sörja för, 
att hon icke får tala med någon, aldraminst med kammartjenaren.
Hon stannar i detta rum tills vidare.“

Mina började skrika, men kronofogden stängde dörren bakom
sig och lemnade henne ensam med länsmannen.

„Det ser ut,w hviskade han till hofrättrådet, som varit ett 
stumt vittne till denna scen, „som om vi härmed skulle bafva 
funnit ett annat och denna gång ett verkligt spår af den brotts
lige. Flickan spelar sin förestafvade roll illa.“

När herrarne åter uppnådde trappan, mötte dein Håkansson.. 
Det låg något oroligt i kammartjenarens ögon, då han sade, att 
herr häradhöfding Liljeqvist väntade att få veta, om betjenten rik

tigt uträttat sitt ärende.
„Jag kommer,“ svarade Wallgren, men då han såg, att Hå

kansson gjorde min af låta dem gå förbi, sade han: ,,g& Ni förut.

För oss till herr häradshöfdingen.“
Håkansson lydde. Han öppnade mottagningssalongen i undre

våningen, men ville aflägsna sig, då herrarne hade gått in.
„Ni stannar här,“ sade Wallgren. „Jag kommer strax att kalla

på Er. Jag behöfver Er.“
Håkansson bugade sig.
Von Sporre hade redan helsat på Liljeqvist. Wallgren bad
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dem att lemna honom ännu några minuters ledighet. Under tiden 
kunde hofrättsrådet berätta, hvad som förefallit.

Derefter öppnade han dörren, och såsom han väntat, fann 
han Håkansson icke i korridoren. Han begaf sig till trappan. 
Dei upp ifrån hörde han länsmannens röst, som visade Håkansson 
till baka. Kammartjenaren kom snart med rödblossande ansigte 
utföi trappan, och då han fick se Wallgren, förskräcktes han syn- 
bart. Han tycktes vara obeslutsam, om han skulle fortsätta sin väg 
eller vika tillbaka.

„Hvad är det för smygvägar Ni har!“ utropade kronofogden. 
„Domaren vill höra Ert vittnesmål.“

, Håkansson stammade några ord till ursäkt. När kan kommit 
nära intill Wallgren, lade denne handen på hans arm. „Jag häktar 
Er i lagens namn.“ sade han. Derefter drog han likgiltigt med 
venstia handen upp en pipa och lät höra en gäll signal.

Håkansson blef krithvit i ansigtet. „Hvarföre,“ stammade 
han, „skall Ni häkta mig?“

Han ville göra sin arm fri, men Wallgren höll den fast med 
jernhand. Han tycktes känna, att mannen hade lust att fly un
dan. „Jag häktar Er,“ sade han, „emedan Ni fick befallning att 
icke aflägsna Er och dock gjorde det. Vill Ni ej foga Er i godo, 
sa hafva vi handbojor med oss.“

Kronofjerdingsmannen som kommit till Sporreholm för att i
händelse af behof vara till hands, skyndade fram, lockad af hviss- 
lingee.

„Denne man är arresterad,“ sade Wallgren, ,,Ni ansvarar för 
honom. Herr Håkansson,“ sade han derefter till kammartjenaren, 
„fjerdjngsmannen här är beväpnad, och har handbojor och fotblack 
med sig. Gör derföre intet försök till flykt.“

„Jag tänker icke på någon flykt,“ svarade Håkansson. „Jag 
har ingen ting att frukta. Jag lyder öfverheten. Men det är 
hårdt, att Ni skall skymfa mig inför husfolket. Jag har i tio år 
troget tjenat min herre. Jag är ingen skojare eller bof. som Ni 
behöfver atf hota med några bojor.“

#
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„Gör bara intet försök att fly, så skall man behandla Er 
skonsamt,“ svarade Wallgren och vände honom ryggen. ,,Det öfriga 
kommer att bero på undersökningen.“

Wallgren hade blott att för domaren komplettera den berättelse, 
som von Sporre redan afgifvit. Han kunde lemna den förklaringen, 
att han icke mera bestämdt yrkade på mamsell Malmströms af- 
förande till fängelset, fast än han ansåg en sådan åtgärd befogad. 
„Håkanssons lögner,“ sade han, „visa möjligheten af, att han af 
hat ledt misstankarne för brottet på mamsell Malmström. Men 
hennes oskuld är icke bevisad. Det är möjligt, att Håkansson en
dast stält sina utsagor så för att öka de graverande omständig
heterna, som tala emot henne. Han talade osanning, då han sade, 
att hon frågat honom om brefvet, för att väcka den misstanken, 
att hon skulle hafva interesse af generalens hastiga död. Mycket 
misstänkt förefaller äfven hans bemödande att kasta misstankan på 
doktor Malmström. Dessutom har han tydligen öfvertalat pigan 
att ljuga, kanske till och med sjelf kastat låset i soporna. Men 
allt detta kan hafva kommit af personligt hat och vara skett för 
att i möjligaste måtto kompromettera den, som han ansåg såsom 
mörderskan. Men det bevisar icke, att han är mördaren, och 
mamsell Malmström oskyldig.“

Då hofrättsrådet såg något förvånad på talaren, fortsatte denne:
„Den omständigheten att mamsell Malmström afsagt sig arfvet, 

är af alldeles ingen vigt. Huru fördelaktigt än herr hofrättsrådet 
bedömer henne, kan dock hvar och en annan, som hållei henne 
för att vara en hycklerska, forthålla den meningen, att hon blott 
skyddat sig för skenet och afsagt sig arfvet för att bevisa, huru 
ointresserad hon varit af det samma. Det faktum står fast, att 
genom mordet omöjliggjordes ett upphäfvande af testamentet, och 
att alltså mordet skedde i hennes intresse. Allt, som talar föi 
henne, om man har goda tankar om hennes karakter, vittnar emot 
henne, så snart man håller henne för en skicklig hycklerska, och 
för det senare antagandet talar icke blott den omständigheten, att 
det icke blott på ganska kort tid lyckats henne att föranleda ge-
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neralen att testamentera henne sin förmögenhet, utan att hon 
äfven förstått att göra herr hofråttsrådet till sin gynnare.“

„Förlåt mig,“ fortsatte Wallgren leende, då han säg, att von 
Sporre rodnade missnöjd, och domaren såg dyster och harmsen ut. 
„Min personliga åsigt är alldeles densamma som herr hofrättsrådets. 
Jag anser henne för att vara fullkomligt oskyldig och offer för en 
nedrig intrig, men just derföre önskar jag, att hennes oskuld blir 
bevisad, men icke att hon på grund af bristande bevisning blir fri
känd eller stäld under framtiden. Fröken von Kalkonkam har lärt 
mig, med hvilken envis hårdnackenhet personer, som känna mam
sell Malmström, tro på hennes brottslighet. Dessa kan man endast 
bringa på andra tankar genom att utan skonsamhet, utan hänsyn, 
strängt efter lagen behandla mamsell Malmström, till dess att dom
stolen visar hennes oskuld.“

Det måste kosta Liljeqvist en hård kamp, ty det varade länge, 
innan han beslöt sig att sluta sig till kronofogdens åsigt och be
kräfta häktningsordern. ,,Det är fruktansvärdt hårdt,“ sade han, 
men ryktet om anklagelsen har dock redan angripit hennes goda 
namn. Gifve gud, att åtminstone den skyldiges upptäckande och 
fällande måtte göra hennes fullkomliga frikännande möjligt!“

TJUGOFJERDE KAPITLET.

Ett fläckadt rykte.
Vi låta nu ett år gå förbi i vår berättelse.
Häradshöfding Liljeqvists hopp har icke bekräftat sig — trots, 

all möda, som han gjort sig, trots alla Wallgrens ansträngningar 
att förmå Håkansson till bekännelse och finna bevis för hans skyl
dighet till mordet. Domstolen måste fälla det utslag, som Wall-
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gren fruktade: den anklagades frigifvande på grund af bristande 

bevisning.
Mina, tjensteflickan, hade bekant, att hon af Håkansson 

blifvit öfvertalad att afgifva falska utlåtanden emot Lisen. Håkans
son, som redan förut lofvat henne äktenskap, hade förestält henne, 
att man måste förhindra, att saken blef förfuskad, för det att mör- 
derskan var en fin och förnäm dam och dessutom hade hofrätts- 
rådet på sin sida. Det vore ingen orätt att lemna några oriktiga 
uppgifter, om man derigenom förhindrade, att en mörderska fick gå 
ostraffad. Hon tillstod, att hon icke sett något hvitt pulver på 
Lisens klädning, men nekade att konstatera, att hon ovilkorligen 
skulle hafva sett det, om det funnits der. Hennes utsago frikände 
Lisen derföre i detta hänseende lika litet som den bekännelsen, 
att låset, när hon först kommit fram till sopämbaret, legat ofvanpå 
och icke såsom hon först sagt gömdt bland soparna. Der qvarstod 
alltså möjligheten, att Lisen eller någon hennes medhjelpare kastat

det dit.
Håkansson framhärdade envist i sina utsagor, och da man 

sade honom, att hofrättsrådet hade gått ed på, att Lisen hade 
varit i salongen vid den tid, då hon skulle hafva frågat honom 
efter brefvet, förklarade han sig kunna gå ed på motsatsen. Sam
talet skulle dock blott hafva räckt nagra få sekunder.

Både åklagaren och domaren betonade starkt i sina tal under 
den offentliga undersökningen, att misstankarne i högre grad hvilade 
på Håkansson än på Lisen, att Håkansson hade fruktat att af- 
skedas ur tjensten, och att hans ifver att till och med genom 
uppenbara lögner kasta misstanken på Lisen brännmärkte honom 
sjelf såsom den skyldige. Det framhölls, att Håkansson, som i 
tio år varit hos generalen, i alla händelser måste hafva känt till 
blecklådan och vetat, att deri fanns arsenik. Men om Lisen kunde 
man icke antaga, att hon vetat detta, eller att hon skulle haft tillfälle 
att obemärkt syssla i generalens skåp så mycket, att hon kunnat 
ünna och bryta upp lådan. Wallgren visade, att det hänglås, som 
ifunnits vid lådan, blifvit sprängdt, och att alltså det i soporna
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funna låset med nyckel väl varit ett annat, som Håkansson kastat 
i soporna, blott i afsigt att ytterligare göra Lisen misstänkt. Man 
slöt häraf, att Håkansson lika väl i hemlighet kunnat lägga arsenik 
i Lisens klädning, medan hon begifvit sig till den insjuknade ge
neralen.

Till Lisens förmån talade hennes förgångna lif, hennes håll
ning och uppförande vid häktandet, hofrättsrådets omdöme, och det 
intryck som hennes uppträdande inför rätten gjorde, men der upp
trädde äfven vittnen till förmån för Håkansson, som konstaterade 
hans trogna tillgifvenhet för generalen och förklarade, att han i sin 
ifver väl kunnat gå för långt men vore oförmögen att begå ett 
brott.

Rättens utslag kom derföre att äfven för honom lyda fri
kännande, och det var sedan öfverlåtet åt allmänheten att hålla 
antingen honom eller Lisen för skyldig. På båda kommo de 
vanärande misstankarne att fortfarande hvila, som tryckte sina svåra 
märken på deras goda namn och rykte.

* sfc

*

Het väckte derföre ett mycket stort uppseende, när efter 
undersökningsmålets slut det ryktet utbredde sig, att domaren in
lagt ansökan om afsked ur statens tjenst för att kunna erbjuda sin 
hand åt Lisen Malmström, liksom ville han dermed antyda, att han 
var personligen så fast öfvertygad om hennes oskuld, att han ville 
offra hela sin existens åt henne såsom upprättelse.

Samtidigt hörde man, att hon icke blott vidhöll sin afsägelse 
af arfvet efter generalen utan äfven hade tillbakavisat en betydande 
summa, som hofrättsrådet von Sporre hade bjudit henne som godt- 
görelse.

Det berättades snart vidare, att hon afslagit Liljeqvists anbud 
och plötsligen afrest till obekant ort. Man skakade på hufvudet, 
men som verlden gerna tror det onda, så hette det nu, att Lisen 
gifvit sig af, emedan hon fruktade, att någon omständighet skulle
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kunna komma i dagen, som kunde föranleda undersökningens 
återupptagande.

Ja, folk pratade. Men den enda som, utom doktor Malmström, 
förstod att rätt uppskatta Lisens handlingssätt, Karl von Sporre, 
läste flera gånger om dagen åter och åter igenom det bref, hvari 
hon undanbedt sig hvarje slags understöd. „Jag beder Er,“ hette 
det deri, „att icke forska efter mig utan glömma mig. Låt folk 
prata om mig, hvad de vilja. Att blifva glömd af alla, som känt 
mig, det är min innerligaste önskan. Må jag få bära den lott, som 
blifvit mig beskärd. Jag vill hvarken hafva hjelp eller tröst.“

I Göteborg fick hon trycka sin faders ögon samman. Han 
hade på hospitalet der för alltid fått nedlägga vandringsstafven. 
Redan förut hade hon fått underrättelse om, att hennes vän Heribert 
Lidmark, som i Göteborg sett alla sina planer krossade mot de 
klippor, som uppstäldes af folks egenkärlek och sjelfviskhet, lemnat 
fäderneslandet och begifvit, sig till Amerika.

Lisen hade nu icke heller något, som fastade henne vid Sve
rige. Sina sista små resurser samlade hon derföre tillsamman och 
använde dem till att resa till det nya landet i den fjerran vestern, 
der hon hoppades glömska och kanske ännu något mer.

TJUGOFEMTE KAPITLET.

Wallgrens besök
Håkanssons och Minas häktande hade gjort en stort intryck 

icke blott på hela tjenstepersonalen på Sporreholm utan särskildt på 
fröken Agatha von Kalkonkam, då dessa arresteringar kommo full
komligt oväntadt. Vagnen till Lisens afförande var bestäld af Hå
kansson. Med ' ett ondskefullt hån hade kammartjenaren dervid 
yttrat, att en kärra gerna kunde vara god nog åt mörderskan.

Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. 27. Helvetets trappor. 27.
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Hvad skulle man nu tänka, då äfven Håkansson, anklagaren, blef 
arresterad !

Och icke blott Håkansson utan äfven Mina! Litet hvar bör
jade känna sig ruskig till mods. Ingen kände sig säker, ty nästan 
hvarenda en hade mer eller mindre inrättat sina utsagor så, som 
Håkansson ville hafva dem.

Fröken Agatha såg i det förefallna hofrättsrådets inflytande, 
och det gjorde henne dubbelt orolig, att han vägrade att tillfreds
ställa hennes nyfikenhet.

Wallgren återkom följande dagen och företog en ny visitation 
i slottet. Hofrättsrådet kunde redan då meddela honom, att gene
ralens böcker voro i stor oordning, att Håkansson, som fört dem, 
efter all sannolikhet hade gjort sig skyldig till betydande underslef, 
ehuru det icke var möjligt att derföre åtala honom, då den afiidne 
genom en kortfattad påskrift hade lemnat bokföraren ansvarsfrihet. 
Denna påskrift var daterad på generalens dödsdag. Stilen förrådde, 
att han hade varit häftigt uppbragt. Han hade tecknat sitt god
kännande med hastiga, tjocka, knappt läsliga drag, och förmodligen 
alltså vid Håkanssons afskedande förklarat, att han skänkte efter, 
hvad Håkansson hade stulit, och detta antagande motsvarade den 
bestämmelsen i brefvet till generalens jurist, att Håkansson ingen
ting skulle få ärfva.

Bland Håkanssons tillhörigheter funnos endast helt få kon
tanta medel. Ingenting fanns heller, hvaraf man kunde sluta sig 
till, hvar han hade placerat sina besparingar och de penningar, 
hvarpå han under årens lopp bevisligen hade bedragit generalen.

* *

*

Generalens begrafning egde rum under lifligt deltagande från 
grannskapet. Redan nyfikenheten att få höra något närmare om 
hvad som hade förefallit, hade samlat mycket folk till stället. 
Nästan alla generalens slägtingar hade infunnit sig. Nästan omedel
bart efter begrafningens slut började de intresserade att tala om

I
♦
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arfvets delning. Då den aiiidnes jurist medförde Lisens skriftliga 
förklaring, att hon afsade sig arfvet, så måste hofrättsrådet såsom 
närmaste blodsförvandt så mycket mer inträda i hennes rättigheter, 
som det näst föregående testamentet hade insatt honom till uni- 
versalarfvinge. Han förklarade sig likväl villig att erkänna de i ge
neralens sista bref gjorda donationerna till de öfriga slägtingarne 
såsom generalens sista vilja, i det han förbehöll sig att hålla den 
åt Lisen bestämda summan till hennes förfogande, i fall hon skulle 
blifva villig att mottaga densamma, och rätten skulle frikänna henne* 

Slägtingarne antogo detta förslag så mycket heldre, som det 
var synnerligen fördelaktigt för dem, och fogade sig äfven i det af 
generalen gjorda stadgandet, att Håkansson skulle blifva lottlös, 
äfven om derigenom en process skulle blifva nödvändig. Agatha 
protesterade fruktlöst häremot. Hofrättsrådet förklarade, att i annat 
fall det måste anstå med fördelningen af arfvet, tills rättens utslag
fallit. Då måste hon gifva med sig.

Fröken Kalkonkam återvände till staden och äfven de andra 
slägtingarne afreste. Von Sporre förordnade en förvaltare på godset
och begaf sig åter i sin embetsutöfning.

* *

*

Det är ofvan omnämndt, att Lisen äfven efter sitt frikännande 
afvisade von Sporres erbjudande att lemna en del af arfvet. Men 
Håkansson uppträdde med fordran att enligt generalens testamente 
få tiotusen riksdaler. Han ville förklara hvarje senare disposition 
af generalen som ogiltig, ty den aflidne hade upprepade gånger 

lofvat honom denna summa.
Hofrättsrådet hänvisade Håkansson till domstolen, der han fick 

göra sina anspråk gällande, och han erfor äfven ganska snart, att 
detta hade skett. Men Håkansson hade i sin stämning icke allenast 
åberopat sig på vittnesmål af gamla vänner till generalen, hvilka 
likaledes voro ganska missnöjda med utgången af arfvets fördelning, 
utan äfven — och det berörde von Sporre ytterst pinsamt, på 

fröken Kalkonkams vittnesmål.
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Då Sporre genom sina embetsgöromål var hindrad att per
sonligen uppsöka Agatha, vände han sig skriftligen till henne med 
fråga, om Håkansson hade fått någon tillåtelse att åberopa sig på 
hennes utsagor. Han bad henne att lemna honom noggranna med
delanden, ty han ville till hvad pris som helst undvika skandalen
af en arfsprocess, hvari en af hans anförvanter kunde komma att 
uppträda emot honom.

Ännu hade han icke erhållit något svar på detta bref, då han 
erhöll besök af kronofogden Wallgren, som sade, att han gjort till 
sin fasta uppgift att upptäcka generalens verklige mördare.

„Då förvånar det mig,“ sade hofrättsrådet, „att Ni icke uppe
höll undersökningen utan lät rätten fälla sin dom.“

„Det bör tvärtom vara gansk# naturligt. När domen har fallit 
och de ankagade blifvit frikända, och känna sig säkra, så är det 
icke omöjligt att afslöja hemligheter, som förut varit förborgade. 
Frånsedt att jag såsom allmän åklagare har intresse af att öfverlista 
den skyldige och bringa sanningen i dagen, vill jag af medlidande 
med mamsell Malmström, som led så mycket af sin oforskylda 
smälek, göra allt för att få hennes oskuld bevisad.“

„Ni fioi da fortfarande på mamsell Mallmströros fullkomliga 
oskuld?“

Ja, så visst som på min egen i denna sak. Jag har låtit 
gifva akt på Mina Brinkman, mamsell Malmströms kammarjungfru. 
Ni vet att hon i början vittnade emot mamsell Malmström, men 
sedan medgaf att hon dertill hade blifvit öfvertalad, hvilket åter 
Håkansson bestred. Ni har i alla händelser af förhandlingarne sett, 
att emedan denna tjensteflicka visade sig ängslig, konfys och nästan 
otillräknelig, så stäldes hvarken Håkansson till ansvar på grund af 
hennes yttranden, ej heller ansågos de vara friande för mamsell 
Malmström.“

„Jag erinrar mig det ganska väl. Enligt min åsigt gjorde 
rätten den orätt. Det var ju uppenbart, att flickan var förledd, och 
Håkansson borde af Er hafva blifvit särskildt tilltalad härför.“

„Håkansson gjorde den mycket sluga anmärkningen, att Mina
V
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talade annorlunda sedermera än i början, emedan hon kände med
lidande med mamsell Malmström. Och då domaren ej ansåg, att 
denna konfysa flicka borde få gå ed, kunde hennes prat icke mycket 
skada Håkansson men ännu mindre gagna mamsell Malmström. 
Mina hade ända till slutet af undersökningen bott hos sina föräldrar 
och derunder ständigt visat samma förströdda oroliga väsen, som 
hade karakteriserat henne inför rätten. Men efter domens af- 
kunnande visade hon sig, liksom hade hon missräknat sig på något, 
och föreföll ännu oroligare. Jag har underrättat mig om, att hon 
bemödat sig om att af betjeningen på slottet få reda på fröken 
Kalkonkams adress, innan ännu Håkansson hade sökt upp henne, 
och denna omständighet synes mig så mycket anmärkningsvärdare, 
då jag bestämdt vet att Håkansson, genast efter sitt frigifvande, 
innan han ännu hade besökt Mina, som han dock kallar sin fästmö, 
var i staden för att tala med fröken Kalkonkam.“

En dyster skugga drog öfver von Sporres drag. „Jag förstår 
icke, hvad Ni vill antyda med denna anmärkning,“ sade han, fastän 
jag måste medgifva, att min kusin tyvärr i sitt omdöme om mamsell 
Malmström lät bestämma sig af Håkansson.“

„Jag är öfvertygad om, att Håkansson och Mina på ett ganska 
dristigt sätt komma att göra sig till godo det förtroende, som 
fröken Kalkonkam tyvärr skänkt dem. Jag är öfvertygad, att de 
båda hafva indragit fröken Kalkonkam i sin komplott mot fröken 
Malmström, och nu vilja draga fördel häraf.“

„Herr kronofogde — Ni talar om en aktningsvärd dam, om
min kusin!“

„Jag är långt ifrån att vilja säga, att fröken Kalkonkam med vett 
och vilja kan hafva velat gynna eller taga del i en sådan komplott, jag 
.antager endast, att den raffinerade skälmen Håkansson förstått att in
blanda henne, för att i henne hafva en skyddande betäckning.

„I allt mörkare rynkor lade sig von Sporres panna. Han 
hade ju nästan i sina händer bevis för, att Wallgren drog riktiga 
slutsatser, deruti att Håkansson hade åberopat sig på Agathas 

vittnesmål.



„Jag kan tyvärr icke motsäga Er,“ sade han. „Jag fruktar, 
att Ni har rätt i detta afseende, men hvad har det med mördarens 
upptäckande och öfverbevisande att göra? Jag går i borgen för, att 
min kusin i denna angelägenhet, om hon än var fången af för
domar, dock icke har förtegat någon ting, som kunnat tjena till 
upplysning af förhållandena. Hon skulle icke heller hafva skänkt 
Håkansson ett så obetingadt förtroende, om hon på det ringaste 
sätt hade betviflat hans tillgifvenhet for sin husbonde och hans 
ifver att få den brottslige upptäckt.“

„Denna åsigt delar äfven jag, men jag tänker mig, att Hå
kansson nu känner sig fullkomligt säker och vill skörda frukterna 
af sitt brott. Om han nu ser sig sviken i sina förhoppningar, kan 
han lätt förråda sig genom någon öfverilad och af lidelse förestafvad 
handling. Min plan går ut på att förleda honom härtill. Antag 
att han nu hotade någon med att göra honom misstänkt för mordet, 
så skulle han redan dermed bevisa, att han inför rätten antingen 
förtegat vigtiga saker eller också gjort falska angifvelser mot mam
sell Malmström. Jag hoppas, att hans girighet skall föra honom 
i förderfvet.“

„Mycket bra, men på hvad sätt kan jag dervid vara Er 
behjelplig?“

„Jag beder Er att använda hela Ert inflytande till, att fröken 
Kalkonkam hvarken genom böner eller hotelser låter förmå sig att 
gå Håkanssons önskningar till mötes. Jag vet att han öfver- 
klagat delningen af arfvet efter generalen. Låt denna process få 
hafva sin gång.“

Von Sporre dröjde med svaret. Han kände, att han blott- 
stälde sig och Agatha, om han gent emot embetsmannen, som ville- 
upptäcka gerningsmannen till mordet, gjorde den invändningen, att 
en sådan rättegång skulle blifva pinsam för honom. Det såg då 
ut, som om han fruktade, att Agatha kunde komprometteras. 
Likväl förteg han icke dessa betänkligheter för kronofogden. „Jag 
bekännei, sade han, att jag, för att undvika en dylik rättegång, 
har haft för afsigt att held re göra en uppoffring. Det vore mycket
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obehagligt för mig, om det komme att heta, att jag root andra 
slågtingars vilja undandragit Håkansson en donation, eller om min 
kusin inför rätten förklarade, att hon trodde, att den aflidne blott 
i en tillfällig sinnesuppbrusning och påverkad af mamsell Malm
ström fråntagit Håkansson ett honom lofvadt legat. Jag vill 
likväl uppfylla Er önskan, om Hi har någon utsigt att lyckas i Ert 
förehafvande. Hittills synes mig detta temligen vanskligt.

,Jag grundar mitt hopp på det faktum, att hvarken det till 
blecklådan, hvari giftet befann sig, hörande hängiåset eller andra 
botten af arsenikdosan ännu kommit till rätta, Jag. har genomletat 
allt hvad sopor och afskrädesställen beter, men förgäfves, och detta 
år för mig ett bevis, att det icke varit mamsell Malmström, som 
haft att befria sig från dessa föremål, utan någon annan, som haft 
tillfälle att skaffa dem ur vägen eller tillintetgöra demm

„Allt det der framhöll Ni icke inför rätten.“
„Nej, och detta med flit, ty det hade till ingen ting tjenat, 

då icke något klart bevis framgår deraf, men det gifver mig en 
ännu oundersökt punkt, på grund hvaraf ransakningen kan förnyas. 
Det är möjligt, att dessa saker aldrig skola komina i dagen, men 
om det faller sig lägligt för mig att skrämma någon med dem, 
kunde jag ju ställa mig, som om jag hade funnit dem. Dylika 
öfverraskningar anbragta i rätta ögonblicket, åstadkomma ofta under
verk. Men hvem säger att låset icke ännu kan komma i dagen?' 
Det kan åtminstone icke hafva blifvit uppbränt, såsom möjligt är 

med det andra föremålet.“
„Allt det der är ju mycket godt och väl, men om Ni tio 

gånger finner kartongbiten eller låset, skall Ni dernoed icke ännu 
hafva något bevis, för, hvem som öppnat lådan och blandat askens 
innehåll i generalens dryck. Detta kan man endast få veta genom 
mördarens bekännelse, och jag betviflar, att Ni skall framkalla en 
sådan genom öfverraskning, ty antaget att den skyldige läte hän
föra sig till ett oöfverlagdt utrop, så kunde han i nästå ögonblick 
förklara eller utlägga detta, huru han ville. — Skall jag säga Er 
min åsigt om saken? Jag har länge trott, att Håkansson är den
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skyldige, men ju mera jag öfverlägger allt, dess mer finner jag rättens 
utslag, som frikänner äfven honom, berättigadt. Vore han mördaren, 
bå hade han svårligen genast i första ögonblicket anklagat mamsell 
Malmström. I)å hade han väntat, tills undersökningen konstaterat, 
att en förgiftning blifvit begången. Jag tror mycket förr att en 
olycklig slump har vållat, att generalen för något ändamål tagit 
asken ur lådan, att man ansett dess innehåll för socker eller dylikt, 
och att Håkansson, först sedan förgiftningen skett och han igenkänt 
stycket af asken, i hemlighet praktiserat det i mamsell Malmströms 
ficka för att skydda sig sjelf för hvarje misstanke och på samma 
gång spela henne ett fult streck. På fullt allvar kunde han kan
ske icke tro, att man skulle komma att hålla en ung bättre flicka 
för en gemen mörderska.“

,,3o, heir hofrättsråd, det trodde han, och många andra hafva 
delat denna tro. Jag sjelf höll tidtals saken för möjlig. Det 
linnes karakterer, som plötsligt förvandlas och då begå obegripliga 
handlingar. För mig ligger det mest öfvertygande beviset om hennes 
oskuld deri, att hon äfven nu visar tillbaka hvarje andel i arfvet, 
och att hon följaktligen .skattar sin heder högre än penningar. 
Med Håkansson är förhållandet omvändt, och den fräckhet, hvarmed 
han hotar med en rättegång, bevisar mig, att han har begått mordet 
for att icke förlora den donation, hvarpå han hoppades. Generalen 
hade ofta velat afskeda Håkansson men behöll honom alltid. Men 
mamsell Malmström var farlig för honom, ty hon genomskådade 
honom, och varnade generalen för honom, under det hennes egen 
ställning i huset icke var åtkomlig utan blef allt säkrare. Jag 
lemnar derhän, om han haft kännedom om det testamente, som 
annullerade hans utlofvade tiotusen riksdaler och gjorde hans andel 
beroende af mamsell Malmströms välvilja, så mycket visste han i 
alla fall, att hon var rikligen i håg kommen. Då utspred han om 
henne allehanda förklenliga rykten och föranlät de anonyma skrif- 
velser, som Ni och andra generalens slägtingar erhöllo. Jag skulle 
kunna taga fram de personer, som dervid voro honom behjelpliga.
^Så kom Ni och fröken von Kalkonkam till Sporreholm, men mam-
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sell Malmström bief ieke, såsom Håkansson hoppats, bragt att lemna 
sin tjenst, Generalen visade Håkansson, att han genomskådade 
hans intriger och skulle låta honom böta derför. Då såg Håkansson 
sitt spel förloradt. Han fruktade att verkligen blifva afskedad och 
äfven struken i det nya testamente, som brefvet gälde, och all 
detta förhindrade han genom att mörda sin herre. Han stöder nu 
sina anspråk derpå, att generalens sista testamente icke skulle vara 
i rätt ordning tillkommit och att alltså det näst föregående skulle 
vara giltigt. Denna idégång bevekte honom möjligen ännu mera 
än hans hat till mamsell Malmström att anklaga henne för mordet. 
Blef hon dömd, så kunde det testamente, som insatte henne till 
universalarftagerska, icke hafva någon giltighet.“

„Hvad Ni nu sagt, har egentligen ingen ting att göra med 
den angelägenhet, hvarom det handlar mellan oss. Kombinationer 
äro inga bevis. Jag måste vidblifva min förklaring, att jag endast 
vill riskera en process med Håkansson i det fall, att jag har säker 
utsigt att vinna densamma och med framgång kunna bemöta 
nedrigheter, som äro värre än några pennigeuppoffringar.“

Wallgren reste sig. „Herr hofrättsråd,“ sade han i plötsligt 
förändrad ton, „jag trodde mig genom min framställning tydligt 
nog antyda något, som jag icke direkt kan uttala. Matte Ei för
utsättning icke svika Er och måtte Ni genom eftergifvenhet mot 
en mycket farlig menniska blifva besparad de oangenämheter, som 
Ni fruktar.“ Dermed bugade sig kronofogden och lemnade rummet.

TJUGOSJETTE KAPITLET,

Agatha i klämma.
Hofrättsrådet stirrade framför sig. Kronofogdens ton hade 

ännu mera än hans ord gjort honom bestört. Han tyckte att en



dimma plötsligt vek bort från hans ögon, så att han pä ett 
förskräckligt sätt fick klart för sig, hvarpå kronofogden syftat. Men 
iian lörmådde icke att kalla honom tillbaka. Han bäfvade för 
tanken på att förskaffa sig visshet, om hans aning ledde honom 
riktigt. Wallgren gjorde rätt i att heldre låta bli att säga vissa 
ting rent ut, ty der en dylik embetsman yttrar en misstanke, der 
är äfven redan anklagelsen uttalad.

Det var omöjligt, att han bedrog sig, då han nu trodde sig 
gissa, hvarpå kronofogden syftat. Han hade bedt, att han skulle 
låta processen hafva sin gång och laga att fröken Kalkonkam trot* 
sade Håkanssons hotelser eller böner. Han hade talat om en kom
plott emot Lisen, hvari Agatha skulle vara eller blifva inblandad. 
Kronofogden hade för afsigt att få ransakningen förnyad. Han 
doppades att ännu kunna demaskera den brottslige, och det fram
gick nästan tydligt ur hans slutord, att Agatha dervid kunde bli 
starkt komprometterad.

Dessa hofrättsrådets farhågor skulle mycket snart vinna be
kräftelse. Fröken Kalkonkam kom personligen för att svara sin 
kusin på hans bref. Hon spelade i början den omedvetna och 
sade, att hon icke kunde förstå, huru von Sporre kunde tveka att 
i godo göra upp med Håkansson. Billigheten fordrade, att man 
gaf den aflidnes gamle trogne tjenare, hvad generalen hade lofvat 
honom, innan han låtit bedåra sig af en främmande menniska. 
Hakansson var frikänd från den anklagelse, som mamsell Malm
ströms vänner och beundrare hade hopsmidt emot honom. Man 
hade alltså ännu mera skäl att gifva honom någon ersättning för 
hvad han lidit för sin allt för stora ifver att anklaga den skyldiga. 
Von Spoire kunde ju tillfredsställa honom af de penningar, som 
han velat skänka till Malmströmskan.

„Har Håkansson varit hos dig?“ frågade hofrättsrådet, när 
hon slutat, och hennes häftiga rodnad vid' denna plötsliga för henne 
oväntade fråga förrådde intet godt.

”Hvad menar du?“ stammade hon. ,,Hvad är meningen med 
denna fråga?“



,,Din förvirring säger mig, att du uppskattar frågans betydelse. 
Han har alltså föranledt dig att personligen uppsöka mig och göra 
mig dessa föreställningar?“

Agathas förvirring växte allt mera. „Föranledt,“ sade hon, 
.„det var ett komiskt uttryck. Han bad mig derom “

„Bara bad? Hotade han dig inte också?“
Hon blef synbart träffad. „Huru kan du veta det?“ frå

gade hon.
„Han hotade dig alltså?“
„Dina frågor blifva pinsamma. Men då du tyckes vara så 

väl underrättad, vill jag icke neka till att, dä jag uttalade den 
farhågan, att du med din fördom mot honom svårligen skulle upp
fylla hans önskan, förklarade Håkansson, att han då skulle vända 

sig till domstolen.“
„Det var ingen hotelse. Det är hans rättighet.“
„Jag tyckte det var hotelse nog. Vill du draga öfver vår 

familj den skymfen, att vi hafva bestridt vår mördade onkels förste

tjenares rättmätiga fordringar?“
„Hvem säger dig, att hans fordringar äro rättmätiga? Vore

«de det, så skulle jag visst icke vara sen att uppfylla dem.“
„Karl, jag förstår dig verkligen inte. Antingen är det testa

mentet ogiltigt, som insatte Malmströmskan till arftagerska eller ej.
Hafva vi ärft, så måste också Håkansson ärfva.

„Nej, i brefvét till sin jurist har onkel uttryckligen uteslutit

Håkansson.“
„Emedan Malmströmskan hade förtalat honom!“
„Onkel sade sjelf till mig, att han den gången verkligen skulle

afskeda Håkansson —“
„Det var Malmströmskans inflytande. Jag vet bättre reda på 

den saken. Under sina fruktansvärda smärtor hade den sjuke ännu 
besinning nog, om han än var oförmögen att nedskrifva en sista 
vilja. Han visade Malmströmskan ifrån sig och tryckte Håkanssons 
hand, liksom insåg han först, då det var för sent, att han gjort

honom orätt.“
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,,Agatha,“ ropade hofrättsrådet, och hans öga fästades så 
genomträngande på henne, att hon icke förmådde uthärda denna 
blick utan slog ned sitt öga, ,jag varnar dig! Låt icke förleda
dig att nu besinna dig på saker, hvarom du ej hade ett ord att 
säga, då tid var.“

„Jag har aldrig talat derom, emedan man förebrådde mig, 
att hatet mot Malmströmskan färgade mina utsagor. Jag ville 
icke skada henne.“

„Agatha, genom hvilken hotelse har en eländig skurk kunnat
biinga dig derhän, att du vill säga mig denna osanning rakt i 
ansigtet!“

Agatha spelade den förolämpade, hon reste sig. „Ditt intresse 
för en eländig hycklerska,“ sade hon, „föranlåter dig att skymfa
dina anhöriga. Under sådana förhållanden föredrager jag att af- 
bryta vårt samtal.“

„På din risk och ansvar! Men jag säger dig; var på din 
vakt. Hittills tror polisen bara, att Håkansson indragit dig i sin 
öUidiga komplott. Akta dig, att man icke undersöker, om du stått 
i maskopi med honom. Akta dig, att man icke på fullt allvar 
söker utreda den frågan, hvilkendera, som visat det största intresse 
för arfvet — Lisen Malmström, som försmådde det, eller du, som 
stod i förbindelse med Håkansson, tillät hans intriger och nu är 
villig att afgifva falskt vittnesmål till hans förmån.“

Agatha hade vexlat färg. Det syntes, huru hvarje ord träffade 
henne liksom ett förkrossande slag, hennes ögon stirrade med fasa 
och förfäran på hofrättsrådet, hennes ansigte blef gråblekt som aska.

„Tala sanning,“ röt han, då hennes utseende betog honom 
det sista tviflet på hennes oskuld. „Tala sanning. Ännu kan jag
kanske rädda dig. Jag säger dig, att polisen redan länge har 
gifvit akt på dig. Gå inte i fördertet.“

Hon betäckte ansigtet med händerna. Ur hennes ögon bröt 
fram en ström af tårar.

„0, det är för mycket,“ stönade hon. „Hvad har jag då 
gjort! Och äfven du håller mig för skyldig?“
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»Agatha, säg mig allt, och jag skall bistå clig, så godt jag 
förmår. Du är i en mycket farlig menniskas nät. Anförtro dig 
åt mig, din närmaste anförvandt.«

Hon hemtade efter andan. Von Sporres ord tycktes åter 
gifva henne mod. »Jag vill bekänna allt för dig,« sade hon. »Du 
skall stå på min sida och icke vilja att jag skadas. Ja — Hå
kansson är en förskräcklig menniska, men hvem kunde förr ha trott 
det om honom! När jag ännu förestod huset på Sporreholm, 
hoppades jag bestämdt, att onkel skulle sörja för min framtid. Hå
kansson var i samma belägenhet som jag. Onkel hade ett för
skräckligt ojemnt lynne. Än lät han det bryta löst emot mig 
och än emot honom, och Håkansson kom derigenom på ett visst 
sätt att stå mig nära, då han blef vittne till de förödmjukelser, 
som jag led. Jag trodde, att han kände deltagande för mig, och 
på det sättet förklarade jag för mig, att han skref till mig, sedan 
jag hade lemnat Sporreholm. I den tro, att han var upprörd der- 
öfver, att en intrigant hycklerska stälde sig in hos Onkel och kanske 
föranlät honom att göra sina slägtingar arflösa, var jag nog oför- 
sigtig att besvara hans bref. Jag trodde, att intresset för hans 
herre och hans familj gjorde denna intrikata person förhatlig för 
honom, och jag uppmuntrade honom att sända mig vidare under
rättelser. Jag lofvade att belöna honom, om han kunde förhindra 
onkel att gifta sig med äfventyrerskan.«

»Allt detta skulle jag hafva sagt dig förut,« fortfor Agatha, 
om du ej visat dig så intagen för Malmströmskan. Du hade kommit 
med mig till Sporreholm i afsigt att öppna onkels ögon för hennes 
verkliga afsigter, och några få timmar senare fjäsade du för henne. 
Då voren I de bästa vänner. Detta stegrade mitt hat mot hyck- 
lerskan, och jag trodde blott allt för gerna Håkanssons ord, då 
han tillhviskade mig, att han kunde hålla vad, att Malmströmskan, 
ännu innan generalens jurist hade hunnit komma till slottet, skulle 
förstå att, finna medel att bringa generalen på andra tankar. Hon 
hade frågat honom, till hvem generalen skrifvit, och han visste 
mycket väl, hvad som var i görningen.

Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. 28. Helvetets trappor. 28.
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Man väckte mig midt i natten. Då jag med förfäran såg, 
i hvilket tillstånd onkel befann sig, hviskade Håkansson till mig, 
att här icke stod rätt till, det såg ut som ett mord, antagligen 
hade Malmströmskan i hemlighet gifvit honom ättika.

Jag trodde henne om det sämsta. Jag bad derföre Hå
kansson sörja för, att om ett brott blifvit försökt spåren deraf icke 
skulle bli utplånade, och att han derföre icke skulle släppa Malm
strömskan ur ögonsigte.

Allt det öfriga vet du. Jag kunde icke tåla att se den elän
diga med sin skenheliga min vid den sjukes läger, men onkel lät 
också af mig och Håkansson räcka sig allt. Han frågade icke efter 
henne. Jag var ur stånd att anställa några iakttagelser, om han 
var vid full besinning och sans eller icke. Håkansson påstår det,
han vill till och med hafva sett, att den sjuke stötte Malmströmskan 
tillbaka.«

»När sade han det först?« frågade hofrättsrådet. »Inför dom
stolen vågade han icke att göra denna utsago.«

»Han frågade mig, då han för en kort tid sedan sökte upp 
mig i staden, om jag icke erinrade mig denna omständighet. Jaff 
måste dock vittna för honom, att generalen hade tagit emot hans 
vård och gerna tillåtit, att han äfven tryckte hans hand.«

»Han fordrade detta vittnesmål af dig?«
»Ja,« svarade Agatha rodnande. »Då du en gång vet så 

mycket, så vill jag tillstå min svaghet för dig. Han var oförskämd 
och hotade med skandaler. Jag blef rädd, att han skulle låta mitt 
namn komma i hvar mans mun. Först då lärde jag fullkomligt 
känna den karlen.«

»Hvarmed hotade han? Var inte rädd för att säga mig allt.«
»O jag förgås af blygsel öfver, att jag skänkt denne skurk 

mitt förtroende. Jag tror nu sjelf, att hans anklagelser mot Malm
strömskan voro falska. — Han hotade med, att han äfven kunde 
skaffa mig på de anklagades bänk. Mördaren var ännu inte upp
täckt, sade han, och äfven jag hade haft intresse af generalens död. 
äfven mig kunde man tilltro, att hafva öppnat giftlådan och blandat
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arsenik i generalens dryck. Han ville inte ensam bli tomhändt, 
medan jag hade profiterat af arfvet.«

»Olycksaliga! Och i stället för att genast åt polisen öfver- 
lemna den lymmeln, som vågade säga dig sådant, lät du skrämma 
dig att lofva göra gemensam sak med honom. Ser det inte ut 
som ett dåligt samvete? Du ville vittna till hans förmån, sedan 
den eländige pressat dig på ett sådant sätt.«

»Jag var rädd för skandal.«
»Du har framkallat, hvad som ännu sämre är. Den uslingen 

har sett, att du är rädd, och derpå bygger han säkerligen. Du 
har handlat fruktansvärdt dåraktigt.«

»Jag tänkte,« yttrade Agatha, som allt mera stämde ned tonen, 
»att det var bättre att tillfredsställa den karlen än reta honom, 
bättre att göra en uppoffring än att utsätta sig för denne eländiges 
hämndlystnad.«

»Det var just det som var tanklöst och galet. En bön kan 
man i alla fall lyssna till, till och med om den är oförsynt. Man 
kan för att bespara sig en process göra en uppoffring. Men aldrig 
får man gifva efter för fräcka hotelser, ty följden deraf blir, att 
man aldrig blir qvitt den hotande, då han fordrar allt mera och 
andra menniskor i vår eftergifvenhet se ett bevis på vår skuld. 
Men här kommer dessutom den omständigheten till, att polisen 
har orsak att gifva akt på Håkansson och naturligtvis drager sina 
slutledningar, om en slägtinge tfll den mördade tager emot honom 
och underhåller förbindelse med honom.«

Agathas stolthet var bruten. Hon dolde icke längre, att 
hon redan för länge sedan ångrade hela sitt handlingssätt. Ingen 
tanke kunde vara förskräckligare för henne än den, att möjligtvis 
se sitt namn prisgifvet åt dylika smädelser som dem, hvilka hon 
sjelf hade utöst öfver Lisen.

Hon tillstod nu, att afund och hat förledt henne till hennes 
uppträfande mot Lisen.. Det hade för henne varit en bitter för
ödmjukelse och skymf, att generalen återkallat sin uppmaning till 
henne att komma till Sporreholm, äfvensom att hennes förutsägelse,
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att ingen skulle härda ut länge hos generalen, icke hade gått i 
uppfyllelse med afseende på Lisen, som derigenom visat, huru hon 
bättre förstod sig på att behandla gamla herrar. Hon hade känt 
sig blottstäld för sina väninnor och bekanta. Mot den förebråelsen, 
att hennes onkel hade måst engagera en främmande person för att 
vårda sig, hade hon intet annat vapen att tänka sig än att fram
ställa Lisen på ett ofördelaktigt sätt, och Håkansson hade dervid 
kommit henne till hjelp genom att skildra Lisen som en hycklande 
intrikat och samvetslös qvinna. Hennes hat mot Lisen hade slut
ligen till den grad intagit henne, att hon trodde henne i stånd till 
ett gement brott, utan att pröfva, om en sådan anklagelse hade 
någon rimlig och förnuftig grund.

Hofrättsrådet erfor genom Agathas utlåtanden, hvilka visser
ligen icke gjordes direkt, utan kunde tolkas, i följd af hennes veka 
stämning, hennes ängslan och ånger, af hennes svar och skildringar, 
att icke allenast Håkansson hade under den förberedande undersök
ningens gång underrättat henne om alla graverande och besvärande 
omständigheter, som döko upp emot Lisen, utan att äfven Agatha 
samtalsvis hade uppmuntrat Mina att vara utan fruktan i sina ut
sagor emot Lisen. Det blef allt klarare för Sporre, att anklagel
serna emot Lisen icke skulle hafva uppträdt så dristigt, som skedde, 
om anklagarne icke haft Agatha i bakhåll och varit säkra om 
hennes skydd, samt att alltså Wallgren haft fullkomligt rätt, -då 
han talade om en komplott.

Men det framgick äfven häraf, huru farlig situationen kunde 
blifva för Agathas goda namn och rykte, om nu Håkansson och 
Mina och kanske äfven andra medlemmar af tjenstepersonalen 
slogo sig till tillsamman och framkastade den frågan, hvarföre man 
icke yttrat några misstankar äfven emot Agatha, sedan Håkansson 
och mamsell Malmström blifvit frikända, då generalens död dock 
äfven legat i hennes intresse. Hade Agatha sjelf yttrat, att hon 
fruktade Lisens inflytande på generalen, så kunde man framkasta 
den misstanken, att hon velat hindra Lisen att vinna tid för att

i
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^öra detta inflytande gällande och afhålla generalen från att åter
kalla sin order till juristen.

Saken var verkligen ganska allvarsam. Håkansson hade direkt 
vågat hota Agatha. Han hade öfverklagat arfvets fördelning. 
Han hade vid denna process trumfen på sin hand, ty då rätten en 
gång frikänt honom, hade han ingenting att förlora. Men väl lag 
det i hans hand att frambesvärja en skandalös rättegång mot 
Agatha och prisgifva generalens arfvingar åt historier och förtal.

Von Sporre beslöt sig, efter en kort stunds begrundande, för 
att gå kraftigt och hänsynslöst till väga. Han lät stämma Hå
kansson för utpressningsförsök och skref till Wallgren, att han i 
följd af erhållen underrättelse om, att Håkansson hade vågat hota 
fröken Kalkonkam, gjort den nämnde angifvelsen samt öfverens- 
kommit med sina anförvandter att helt och hållet ignorera Hå

kanssons anspråk.

TJUGOSJUNDE KAPITLET.

Mäster Brinkman.
Vi försätta nu läsaren till den lilla stad, i hvars närhet 

Sporreholm ligger. Här bo doktor Werner,, öfverjägmästaren von 
Spjuthammar och flera af generalens gamla vänner, som stått i för
troget umgänge till den aflidne, och som genom Håkanssons be- 
medling erhållit mången hare, månget vedlass och mången frukt
påse från Sporreholm, samt nu saknade dessa små sändningar, ty 
den nye förvaltaren hade infört sträng hushållning och hade inga 
order af hofrättsrådet om några dylika presenter till staden.

Alla generalens vänner voro äfven mycket svikna i sina för
hoppningar att få ärfva. 1 stället för att få betydande summor

voro de knappt ihåg komna.
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Till och med doktor Werner klagar öfver det ringa honorar, 
som arfvingarne hade utbetalt honom,' fastän hofrättsrådet efter van
ligt begrepp dervid ingalunda hade visat sig knusslig. Men man
sköt all skulden pä Lisen, som ju aldrig hade unnat andra men- 
niskor någon ting.

Länge bildade ransakningen med henne och Håkansson kon
versationens hufvudämne, och om det än gafs mänga, deribland 
mest personer, som stätt generalen fjärmare, som frän början hade 
betviflat Lisens brottslighet och tagit hennes parti, så gjorde sio 
dock den åsigten mera allmänt gällande, att anklagelsen vägde 
tyngre emot Håkansson än emot henne, först då rättegångsreferaten, 
som stodo att läsa i tidningen, blefvo allt gynsammare för henne 
Referatet öfver slutförbandlingarne lät känslan af deltagande för 
den anklagade flickan slå rot nästan öfver allt, och blott Håkans
sons synnerliga vänner talade med. axelryckningar om, att de hade
förutsett frikännandet, eftersom den anklagade var af fin släot, och 
så vidare.

I sadelmakaren Brinkmans hus intresserade man sig naturligt
vis mycket lifligt för rättegångsförhandlingarne, då Brinkmans enda 
dotter Mina ju fungerade som Wvudvittne.

Mäster Brinkman var en temligen välmående -handtverkare 
som endast ogerna släppt sin dotter ut att tjena på slottet, och 
som heldre hade sett, om Mina skaffat sig tjenst hos ett borgerligt 
herskap och lärt sig enkla hushållssysslor, men hans hustru syftade 
högre och, ville att hennes dotter skulle tillegna sig fint sätt och 
dylikt. .Det var äfven hon, som i hemlighet gynnade dotterns 
böjelse for Håkansson, under det man ännu icke vågat säga för 
Brinkman, att en kammartjenare traktade efter hans dotters “hand.

Det var för den rättrådige haiidtverkaren ett fruktansvärdt 
slag, då han hörde, att hans dotter blifvit häktad. Mina frigafs 
val efter den förberedande undersökningens slut och fick återvända 
hem, men han tillät henne icke mera att gå på slottet och der 
förrätta någon tjenst. Han tog henne skarpt i förhör och upptäckte 
då, att hon i hemlighet hade gifvit sin tro åt Håkansson, samt



331

hvilka följder det förtrogna förhållandet till honom hade haft. 
Hon tillstod, att hon för att göra Håkansson till viljes hade lemnat 
osanna uppgifter och derföre blifvit häktad.

Ännu visste man icke, att en svår anklagelse blifvit framstäld 
äfven mot Håkansson. Ännu kunde fru Brinkman trösta sin man 
med att generalen testamenterat Håkansson tio tusen riksdaler, och 
att det alltså var ett ganska godt parti för Mina. Men Brinkman 
ville icke höra talas om en måg, som han aldrig hade personligen 
tyckt om, och som naturligtvis blef mycket misshagligare, då det 
ryktet spred sig, att äfven Håkansson var anklagad för mordet.

Brinkman förmanade nu sin dotter på det allvarligaste att 
inför domstolen utan någon slags hänsyn till Håkansson strängt 
hålla sig till sanningen. Han hotade henne med sin förbannelse 
och att förjagas från föräldrahemmet, om hon bragte vanära öfver 
honom. Modern tröstade henne i hemlighet, rådde henne att vara 
klok och icke svika Håkanssons förtroende eller sjelf göra sig till- 
lögnerska. Så kom det sig, att Mina, hvars förstånd af naturen 
var ganska inskränkt, kom i ängslan och tvifvel. Än beherskades- 
hon af fruktan att blifva beträdd med lögn eller tvetalan, än var 
hon ängslig att skada Håkansson. Och så gjorde hon på dom
stolen intrycket af en, som icke sjelf mera förstår att skilja på det,, 
som andra intalat henne, och det som hon verkligen hört och sett. 
Hon invecklade sig i motsägelser, hon gret, då sådana med stränghet 
förehöllos henne, och rätten beslöt sig slutligen för att icke lägga 
någon vigt vid hennes utsagor, fastän hon vid den förberedande- 
undersökningen hade besvurit sina första uppgifter.

Gamle Brinkman bar i stillhet sin sorg. Han gjorde den 
hemvändande dottern inga förebråelser, men han förklarade, att 
han skulle förskjuta henne ur sitt hus, om hon fortsatte att hafva
något gemensamt med Håkansson.

Fru Brinkman tycktes denna gång vilja foga sig efter mannens 
befallning. Folk berättade, att Håkansson i följd af de misstankar, 
som hvilade på honom, och som ingalunda blifvit vederlagda, icke 
skulle kunna få någon andel i arfvet efter generalen. Hon hade
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dotters hand,

Mina fann sig äfven till utseendet i sitt öde. Men Håkansson 
sände henne ett bref, och om detta var välkommet eller ej, så 
såg hon åtminstone deraf, att han fasthöll, hvad han en gång 
omspunnit med sina nät. Han skref, att han hade sammansparat 
nog för att kunna lefva som välmående man, men dock icke var 
sinnad att låta beröfva sig ett välförtjent arf, som var honom 
heligt lofvadt. Och om de, som han hade hulpit att försvara deras 
arf, nu lemnade honom i sticket, så skulle han visa dem, att 
han icke var så dum, som de höllo honom för.

»»Skulle fröken Kalkonkam ännu bo på Sporreholm,« skref 
han vidare, »så gå till henne, men annars skrif till henne, att äfven 
du gör anspråk på en skadeersättning för alla de obehagligheter, 
som hafva uppstått för dig deraf, att du bemödat dig att göra 
henne till behag och förskaffa materiel till anklagelserna emot 
mamsell Malmström. Jag är ännu och tills vidare genom vigtiga 
angelägenheter hindrad att uppsöka dig, men kommer, så fort jag 
kan, till dina bygder.«

Mina visade detta bref för sin mor. Den tillförsigt, hvarmed 
Håkansson talade om sina förhoppningar, stämde fru Brinkman 
så mycket lättare åter till hans förmån, som hennes man låg till 
sängs, i följd af en häftig förkylning, och doktor Werner hade ut
talat den farhågan, att Brinkman lätt kunde duka under för sina 
lidanden, Sjukdomen visade betänkliga symptomer.

Till att börja med rådde tru Brinkman dock sin dotter att 
icke svara Håkansson, utan afvakta hvilken framgång han kunde 
få. Brinkman skulle sannolikt få bättre tankar om honom, i fail 
generalens arfvingar verkligen skulle dela sitt arf med den fordne 
kammartjenaren.
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TJUGOÅTTONDE KAPITLET.

Mina.
Brinkman låg sjuk, når Håkansson kom till staden, men just 

denna omständighet, som gjorde det lättare för Mina att i hem
lighet tå tala med sin trolofvade, föranlät henne att endast tve
kande och med motsträfvigt hjerta bevilja Håkansson det utbedda 
mötet.

Mina var ingen så förderfvad natur, att hennes lidelser och 
begär kunnat döda hennes bättre känslor, men dessa hade behöft 
helt andra väckelser för att sätta henne i stånd att motstå fre
stelserna.

Så hade hon icke hållit det för synd att trotsa faderns vilja, 
så länge hans förakt för Håkansson syntes henne vara en fördom, 
som äfven modern ogillade. Men nu kämpade fadern med döden, 
och då bäfvade hon för att bedraga honom. Då manade henne
samvetet att icke handla så, att han skulle förbanna henne och en

%

gång inför Guds domstol framträda som hennes anklagare.
Men i samma ögonblick som den första betänkligheten kom, 

om hon icke begick någon synd med att följa Håkanssons kallelse, 
föreföll det henne, som borde hon med bäfvan och fruktan taga 
sig till vara, så att Håkansson icke förförde henne till någon ny 
synd eller åter fordrade något falskt vittnesmål af henne.

Då frågade hon sig, om Håkansson verkligen var henne, så 
dyrbar, att hon för hans skull beredde sig så mycket obehag, och 
hon fann till en början, att hon icke skulle, dö af att nödgas för
saka honom. Tanken att blifva hustru till den förnäme generalens 
inflytelserike kammartjenare, med hvilken de fina herrarne i staden 
skakade hand, hade smickrat hennes fåfänga. Hon hade känt sig 
stolt, då Håkansson, hvars minsta vink lyddes af den öfriga be- 
tjenningan i slottet, hade sagt henne smickrande granlåter, men 
riktigt af hjertat kär hade hon väl aldrig hållit honom. Han hade
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mera imponerat på henne, än han hade varit synnerligt dyrbar för 
hennes hjerta.

Men Håkansson befann sig ännu mindre än Mina i någon 
lycklig sinnesstämning före mötet. Han hade sedan mera än två 
år tillbaka kurtiserat den vackra flickan. Han hade sagt henne 
artigheter men dermed knappt haft något allvar eller tänkt på att 
en gång bevärdiga henne med att blifva hans hustru.

Det hade varit honom beqvämt att begagna den lätt trogna,
>u omisstänksam ma flickan till sina små intriger, genom henne få veta 
allehanda om de damer, som förestodo hans herres hus och roa 
sig med att spela kär, men hans äregirighet sträfvade högre än att 
fria till en kammarjungfru. Minas föräldrar tycktes honom väl icke 
heller vara förmögna nog för att förtjena, att han bekämpade sin 
motvilja mot hennes far.

Först under den senaste tiden, då Lisens inflytande gjorde 
hans ställning på Sporreholm mer och mer osäker, hade Håkansson 
lemnat Mina anledningar till bestämdare förhoppningar, och det 
hade då lyckats honom att helt och hållet göra henne till sitt
verktyg, och vid hans intrig mot Lisen hade hon blindt följt hans 
instruktioner.

Men Håkansson hade dock missräknat sig i en sak. Mina 
förstod icke att hårdnackadt framhärda i en lögn, och det så 
mycket mindre, som hon i sjelfva verket icke hade någon orsak 
att hata Lisen och önska hennes förderf, utan endast af Håkansson 
var förledd till att hålla Lisen för en äregirig äfventyrerska. Så 
hade hon af ångest vid förhöret och senare äfven af deltagande för 
Lisen ändrat sina utsagor och dermed tillintetgjort hela Håkanssons 
plan, ja blottställt Håkansson sjelf.

Det var naturligt, att till och med om Håkansson hade varit 
mägtig en djupare känsla för Mina, han icke hade kunnat förlåta 
henne, att hon tillintetgjort hans intrig, ty hela hans hopp var ju 
bygdt på dess framgång. Han kände tvärtom nästan hat mot den 
otillförlitliga och oskickliga flickan, som hade svikit hans för
troende.
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I staden hade han nästan ingen städes funnit något vänligt 
mottagande, men de fina herrarne, som förut hade kallat generalens 
inflytelserike kammartjenare »vännen Håkansson«, förhölle sig nu 
aldra kyligast, och om de än på hans bön att blifva hans vittnen i 
processen lofvade detta, så kände han dock, att de gåfvo detta 
svar ogerna och blott för att blifva af med honom. Hans bekanta 
visade sig misstroende och tillbakadragna, man tycktes starkt be- 
tvifla, att han skulle vinna sin process, hvarom han talade med så 
mycken tillförsigt. Ingen erbjöd honom af egen drift råd eller 
tijelp.

Håkansson såg nu, att han icke hade några sanna vänner. 
Han var derföre förbittrad och missmodig, då han begaf sig till 
den plats, dit han hade kallat Mina. Det var en lummig vrå i 
en björkdunge vid vägen från staden till Sporreholm, der en gräs
bänk tycktes vara uppsatt enkom för unga par, som förstulet vilie 
prata om sina förhoppningar och känslor.

* *

*

Hade en iakttagare varit till städes, så hade han tviflat på, 
att det kunde vara ett länge skiljdt älskande par, så långsamt och 
säfligt, så föga hjertligt helsade hvarandra som dessa båda, och 
dock var aftonluften mild, det började redan att skymma, det var 
de älskandes bästa stund.

»Du darrar ju!« sade Håkansson, då han omfamnade Mina. 
»Jag skulle visserligen göra dig förebråelser, ty du har gjort mig 
stor skada, men jag vet, att du icke har gjort det i någon ond
mening.«

Hon berättade honom, att hennes far var mycket sjuk, att 
hon hade stulit sig bort hem ifrån och snart måste återvända.

Detta meddelande stämde honom just icke bättre. »Jag har 
vigtiga ting att tala med dig om,« sade han, »saker, hvaraf hela 
vår framtid beror, och då måste du hafva tid att höra mig med 
lugn, annars förderfvar du alltsammans ännu en gång. Det gäller
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måste utbetala till mig. Jag behöfver din hjelp, och såsom jag 
skref till dig, kan äfven du fordra en skadeersättning. Det der 
folket har ärft nog för att äfven kunna lemna något ifrån sig. 
Min plan är helt enkel —«

Mina afbröt honom, i det hon gjorde en afvärjande gest. 
»Säg mig ingen ting,« utropade hon. »Det är bättre, att jag ingen 
ting vet derom. Jag vill ingenting befordra och ingenting hafva. 
Jag skulle icke till något pris åter vilja komma till tinget. Efter 
som du önskade det, skref jag till fröken Kalkonkam, men hon 
har icke svarat mig.«

»Ah — icke svarat! Och det vill du hålla till godo med. 
Jag säger dig, att denna högfärdiga dam skall komma att bedja 
dig att af henne mottaga så der ett par eller tre tusen riksdaler, 
om vi icke fordra mera. Hon är i vår hand. Vi kunna ställa 
hennes rykte på skampall.«

»Gör hvad du vill, men fordra icke, att jag blandar mig 
deri. Käkna icke på mig —«

»Är du förryckt, flicka? Hvem har satt dessa griller i huf- 
vudet på dig? Du måste hjelpa mig!«

»Aldrig,« ropade hon och samlade all sin kraft och beslut
samhet. »Jag önskar, att jag aldrig hade hört på dig.«

»Ah, står det så till?« gnistrade han, och hans öga såg olycks
bådande ut. »Låter det ur den tonen? Då skall jag också slå an 
en annan ton. Du är skulden till, att jag blef häktad och in
spärrad, du ensam. Jag hade trott, att det bara var dumhet och 
svaghet af dig att bekänna för domaren, att jag hade sagt dig, 
huru du skulle vittna, men nu märker jag, att det var dig likgiltigt, 
om jag blef inspärrad och anklagad. Och nu vill du inte hjelpa 
mig att få ut min rätt. Nå, som du behagar. Jag skall då inte 
heller skona dig. Jag skall, antingen du vill eller ej, åberopa 
mig på ditt vittnesmål, och om du åter talar ofördelaktigt för mig, 
skall jag åberopa och. bevisa, att du redan en gång svurit falskt.«
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„Håkansson!“ skrek hon och skälfde i alla leder af för
skräckelse.

„Har du inte begått mened? Svor du inte på, att du 'ingen 
ting hade förtigit, och dock talade du ej om, att Malmströmskans 
klädning var ren, när hon tog henne af sig, hvilket du sjelf sagt 
mig. Du har således falskeligen anklagat henne.“

„Det var du, som dertill öfvertalade mig.“
„Bevisa det,“ skrattade han hånfullt. „Jag vet ingen ting 

derom. Troligtvis misstager du dig. Kanske var det fröken Kal
konkam i stället, som hade öfvertalat dig dertill, eller var det du 
sjelf, som stoppade arseniken i Malmströmskans klädning.“

„Håkansson, du kan inte inför Gud ansvara för sådana ord. 
Det är skändligt af dig att tala så “

„Det kan jag inte finna. Hvar och en är sig sjelf närmast. 
Den, som lemnar mig i sticket, har ingen skonsamhet af mig att 
vänta. Någon måste hafva varit generalens mördare. Jag är det 
inte. Malmströmskan är frikänd, emedan du vittnade till hennes 
fördel — då är det väl antingen fröken Kalkonkam eller du —“ 

„Vill du göra mig vansinnig? O, du är värre än den onde
sjelf.“

„Nej, det är jag inte, men jag är ingen narr, som låter leka 
med sig. Den som en gång räckt mig handen måste äfven fort
sätta att vandra med mig. Hade du då icke lofvat mig att spela 
Malmströmskan ett streck, så skulle jag aldrig hafva anklagat 
henne och icke sjelf kommit i misstanke. Hvarföre var du inte
så der helig och samvetsgrann då? Jag tänkte, att du öfvertygat 
dig om Malmströmskans brottslighet. Du kände ju bättre till 
hennes vägar än jag. Det var du, som först öfvertalade mig —“ 

„Du ljuger, måtte din lögn gå till baka ned i din egen hals,
sfcurk __“ utropade hon, obeskrifligt upprörd, men han skrattade.

„Öfverila dig inte,“ hånade han. „Jag ville bara visa dig, 
att du måste foga dig i min vilja, att jag kan tvinga dig

„Du är en skurk, och nu går jag till fiskalen och anklagar
Skandinaviskt Nationarl-Bibliotkek. 1883- 29. Helvetets trappor _J.
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dig. Må lagen straffa mig, för hvad jag redan gjort, det år 
mycket bättre, än att jag hör på dig!“

Hon ville aflägsna sig. Han höll fäst henne. Då ryckte 
hon sig lös och sprang af alla krafter derifrån. Han ville skynda 
efter henne, men han snafvade öfver en trådrot och föll. Han 
måste hafva svårt skadat sig i knät, ty smärtan aflockade honom 
ett rop. Med möda reste han sig upp, men den flydda var långt 
borta. Hon hörde icke på hans rop, och han var icke i stånd att 
skynda efter henne. Men han fick äfven en annan orsak att låta 
bli detta. Han hörde manliga röster ibland buskarne. En kall 
rysning genomlopp hans leder. Hade någon lyssnat på honom ?

TJUGONIONDE KAPITLET.

När döden nalkas.
Det lyckades icke Håkansson att ännu en gång få tala med 

Mina, huru trängande han än derom skriftligen bad henne och 
till och med försökte att uppsöka hennes föräldrars hus. Han blef 
helt kort afvisad och lemnade staden med den svaga trösten, att 
Mina icke skulle göra allvar af sin hotelse, om han för framtiden 
lät henne vara i fred.

Doktor Werner hade gifvit honom ett plåster för hans sjuka 
knä och enträget ålagt honom att skona detsamma. Men han aktade 
icke derpå. Han begaf sig till residensstaden för att anhängiggöra 
sin process mot generalens arfvingar, och tala med en dervarande 
bränvinsadvokat, med hvilken han var personligen bekant.

Han kunde så mycket säkrare räkna på framgång i sina före- 
hafvanden, som han var öfvertygad, att man skulle tillfredsställa 
hans anspråk, så snart han gjorde allvar af dem. Alla generalens 
slägtingar men i synnerhet fröken von Kalkonkam och hofråttsrådet
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von Sporre måste ju låta sig angeläget vara att undvika skandalen 
af en process, under hvilken det måste komma till tals, huru 
Agatha hade intrigerat för att kasta omkull det testamente, som 
insatte Lisen Malmström till universalarftagerska, och det måste 
synas obilligt för en och hvar, att han var den ende, som blef 
lidande på, att testamentet förklarades ogiltigt. Han hade trott, 
att Agatha skulle bli uppskrämd af hans hotelser, ty han tänkte 
icke på, att hon kunde tillstå allt för sin kusin, och aldraminst 
anade han, att Wallgren hade bevakat hvaHenda hans steg, ända 
sedan han blef frigifven.

Så invaggade han sig i angenäma drömmar. Domstolens ut
slag var oåterkalleligt — hvad behöfde han frukta? Om någon 
skugga fördystrade hans förhoppningar, så var det smärtorna i hans 
skadade knä, men han hade vändt sig till en qvacksalvare, en så 
kallad klok gubbe, som lofvat honom ett raskt och säkert tillfrisk
nande, och så aktade han icke på den allt häftigare tilltagande in
flammationen. Om han vann sin process, så blef han rik och kunde 
sedan vårda sig huru som helst.

Då trädde en dag Wallgren in i hans rum. Kronofogden var 
åtföljd af en polisbetjent. Håkansson vexlade färg, ty han anade, 
att det icke betydde något godt.

Den dåliga aningen bekräftade sig. Wallgren hade följt ho
nom sjelf och genom polisens tjensteandar öfverallt. Han hade 
lyssnat till Håkanssons samtal med Mina och sedan förhört flickan, 
som för honom nu aflagt en öppen bekännelse. Wallgren hade 
fått veta, att Håkansson hade omkring tio tusen riksdaler banko 
deponerade hos en rik köpman. Han bar pa fickan en häktnings
order på Håkansson för försök till utpressning. Han var alltså 
väl utrustad för sin visit.

Han skonade honom också icke. Han började med det med
delandet, att herr von Sporre å fröken von Kalkonkams vägnar 
yrkat Håkanssons häktande för försök till utpressning, och att 
Håkansson derföre förklarades skyldig att träda i fängelse.

„Det är olagligt,“ ropade Håkansson, bleknande af förskräckelse
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anklagelse, som synbarligen blott är en handling af hämnd eller 
fruktan. Jag har icke hotat för att tillpressa mig penningar utan 
blott sagt, att om jag inte fick ut min rätt, så skulle jag inte 
längre tiga med saker, som kunde bli farliga för annat folk.“

„Ni är îför det första ingen oförvitlig karl,“ svarade Wallgren 
med stort lugn, „utan Ni är misstänkt för mord, om Ni än af 
brist på bevisning blef frikänd. Ni blef bestraffad för att hafva 
tubbat till falskt vittnesbörd, fast fängelsestraffet fick inräknas i den 
tid Ni satt häktad för ransakning.“

;,Jag var oskyldig. Jag fick lida för den svagheten, att jag 
ville skona min fästmö. Hon ljög. Det var icke jag utan fröken
Kalkonkam, som hade förfört henne.“

«

„Det få vi nog reda på, herr Håkansson. Men det talar 
ganska mycket emot Er, att Ni lemnat den falska uppgiften, att 
Ni blifvit fattig i generalens tjenst. Ni har hos Marcus & Co 
deponerat tio tusen riksdaler banko af Edra besparingar, och ge
neralens arfvingar kunna fordra, att Ni gör redo för, hvar Ni fått 
dessa penningar ifrån.“

„Ah,“ utropade Håkansson, „det heter väl snart, att jag har 
stulit också. Allt bättre och bättre. Penningarne äro en vinst på 
lotteriet.“

„Det får Ni bevisa. Men derom är inte nu fråga. Ni har 
också hotat Mina Brinkman för att förmå henne att ånyo vittna 
falskt till Er förmån.“

„Det är en lögn af den menederskan.“
„Herr Håkansson, jag var i busksnåret bakom Er, då Ni ta

lade med henne, och jag hörde hvart enda ord.“
Hakansson blef likblek. Ett ögonblick tycktes han fullkomligt 

hafva föiloiat fattningen, men han samlade sig snart. „Så mycket 
bättie, sade han. „Då vet Ni redan, att jag anser fröken von 
Kalkonkam för generalens mörderska och Mina Brinkman för hennes 
medbrottsling. Mina begick mened inför rätten. Är det något nu, 
som hon skall vittna emot mig?“
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,,Det behöfves icke,“ sade Wallgren kallt, i det han fastade 
en genomborrande blick på Håkansson. »Jag har nu bevis för, 
att Ni är mördaren. Känner Ni denna kartongtrissa ?

Dermed höll han ett tjockt, rundt, af ålder gulnadt papper 
framför Håkanssons ögon. Det är den andra bottnen till arsenik
dosan,“ ropade han till den bestörte, „den ena hade Ni stoppat i 
mamsell Malmströms klädning. Vill Ni nu bekänna?“

Håkanssons ansigte var blekt som ett lik. Hans ögon stir
rade än på papperet, än på kronofogden.

,,Är det asklocket eller ej?“ röt Wallgren. „Vågar Ni ännu
att neka?“

,,Jo det är nog riktigt,“ svarade Håkansson, under det ett 
hånfullt, leende ryckte kring hans ansigte. „Jag såg det der i 
fröken Kalkonkams hand. Hon gömde det undan, när jag kom 
in i sjukrummet — — —

Wallgren gjorde en åtbörd af otålighet och raseri. För första 
gången öfvergafs han af sin sjellbeherskning. Han hade velat 
öfverlista Håkansson, och denne öfverlistade honom. Han hade på 
vinst och förlust visat Håkansson en gammal botten till en pappers 
ask. Nu anklagade denne fröken Agatha!

,,H var före sade Ni inte det inför domstolen?“ utropade krono
fogden. „Ni ljuger.“

Håkansson log hånfullt. „Kunde jag veta, om den der tris— 
san hade någon betydelse? När Ni nu gjorde mig uppmärksam 
derpå, så erinrar jag mig saken.“

„Ni kände ändå väl igen „trissan“.“
„Nej, huru skulle jag kunna det? Jag kommer bara ihåg, 

att fröken hade något dylikt i händerna, som hon stoppade i

fickan.“
„Ert minne börjar att bli lifligt, bara Ni får litet hjelp. Det 

är ju ganska sällsamt! Är Ni i stånd att lemna sängen, eller skall 
jag skaffa en bår för att föra Er till häktet?“

Håkansson hade redan triumferat öfver, att han vunnit sitt
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spel. Denna Wallgrens fråga visade honom dock, huru oriktig hans 
förväntan varit.

„Släpa mig bort,“ sade han, ,,om Ni kan. Jag är sjuk. 
Bruka våld, men jag protesterar deremot. Den förnäma fröken blir 
naturligtvis. inte häktad, men så sant jag lefver, skall hon inte gå 
helskinnad ifrån affären. Jag anklagar henne nu för mordet. Det
ar hon’ som mutat mig ti]1 en falsk angifvelse, hon förledde äfven 
Mma dertill. Det är hon och ingen annan, som är den skyldiga.“

Wallgren brydde sig icke om, hvad uslingen sade. Han lät 
hemta en bår för att fortskaffa honom, men när fängelseläkaren 
undersökte honom, förordnade han, att Håkansson skulle placeras i 
fängelsets sjukhus, eftersom hans åkomma var lifsfarlig, om han 
ej behandlades med den yttersta omsorg.

Läkarens ord gjorde ett oväntadt intryck på Håkansson. Han 
betogs af en fruktansvärd ångest och frågade, om han måste dö, 
om ingen förbättring inträdde.

Läkaren förklarade för honom, att han måste dö, om ej ett 
underverk inträffade, ty hans sår var på det oförsvarligaste sätt 
vårdslösadt. Den enda räddning, hvarpå man kunde hoppas, var
att amputera benet, men läkaren kunde icke ens med denna utväg 
iofva säker framgång.

Nu bröts Håkanssons hårda sinne. Ängslan för döden kom 
honom att bäfva för den eviga domaren. Fångpredikanten, som till
kallades, uppmanade honom att före den farliga operationen lätta 
sitt samvete med en fullständig bekännelse, på det han skulle kunna 
hoppas, att Gud skulle hjelpa honom. Då bekände han, att det 
var han, som hade mördat generalen, att han först om aftonen före 
generalens död blandat ättika i hans mat och sedan, i ängslan att 
målet icke skulle uppnås, blandat arsenik i hans nattdryck.

Öfver denna bekännelse uppsattes genast ett protokoll. Hå
kansson omtalade dessutom platsen, hvarest hänglåset till blecklådan 
stod att. finna. Då han sprang öfver gården för att ordna om vagnen 
till läkarens hemtande, hade han gömt det i en gammal remna, 
der det sedan fått obemärkt ligga qvar.
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Håkansson dog snart derefter, till följd af amputationen under 
ånger öfver sitt brott, sedan han mottagit religionens tröst.

* *

*

Det var för Agatha von Kalkonkam en fruktansvärd föröd
mjukelse att få höra, huru nära hon varit att blifva anklagad och 
tilltalad för mordet. En sådan anklagelse som Håkansson hade 
gjort, hade nämligen alltid måst upptagas af allmänne åklagaren. 
Och om än anklagelsens ohållbarhet snart hade visats, så skulle 
hon dock för alltid hafva blifvit brännmärkt genom rättegångsför- 
handlingarne, ty hon hade icke kunnat neka, att hon, den förnäma 
damen, hade haft intriger ihop med sin onkels kammartjenare.

Karl von Sporre, som genom arfvet efter generalen fått sin 
redan förut betydande förmögenhet så mycket ökad, tog tjenstledighet 
för att gifva sig ut på resor i främmande länder. Hans innersta 
hopp var att lyckas uppspåra Lisens vistelseort, meddela henne den 
fullständiga återupprättelsen af hennes ära och söka förmå henne- 
att nu mottaga åtminstone en del af arfvet efter generalen.

V
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TREDJE TRAPP ART. 

Högfärdigt lefverne.

„En solglimt är lifvet. I dag flammar röd 
Den ros, som i morgon är bleknad och död.
Och solglimten slocknar, när natt faller ^på. —
Ack säg mig, o menska, hvi yfves du så?“

F. K

FÖRSTÄ KAPITLET.

På Sporreholms jernvägstation.
ir hafva runnit hän. Ånghästens tidehvarf har längesedan 

kommit och flygmaskinernas är nära att inbryta.
På Sporreholms nya jernvägstation var dock trafiken i allmänhet 

icke mycket liflig, och det fanns dagar, då blott ett par tre passa
gerare lemnade eller bestego tåget. Så var det äfven i dag på 
första Maj.

Blott en äldre herre med mycket förnämt utseende steg ut ur 
en första klassens kupé och mottogs af tre damer, som icke sågo 
mindre förnäma ut. Hela sällskapet begaf sig till ett med fyra 
Isabellafärgade hästar förspändt ekipage, som genast satte sig i 

rörelse.
Ur en tredje klassens kupé hoppade med lätta steg en ung
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man med en resväska i handen, lät af en medresande räcka sig en 
medelstor kotiert och bar den in i tredje klassens väntsal.

De afresande voro äfvenledes blott få. Utom åtskilligt folk 
af obestämd karakter, som, genast då tåget höll, uppsökte sina 
platser, stod ännu qvar på perrongen en ung man med ett rätt 
vackert men temligen dumt utseende och räckte handen till afsked 
först åt en ung flicka och sedan åt en äldre betjent i livré.

„farväl Frits,“ sade de båda senare, och den unga svartögda 
flickan tilläde:

„Måtte det gå Er bättre hos Ert nya herrskap än hos vår 
„sockerprins“!“

„Dertill fordras inte mycket,“ svarade Frits. „En så dålig 
tjenst har jag ännu aldrig haft. Att hela dagen passa upp på en 
bortskämd och förklemad krymplig pojke, åka omkring med honom 
i i ullstol, kläda af och på honom, och så jemt och ständigt bara
få höra: ,,Nej, nu är du för dum, Frits“ — det kan ju inte hin 
håle stå ut med !“

o

„Ah! ja, så trefligt är det väl inte,“ sade den unga flickan 
och strök sina svarta krusiga testar ur pannan. „Jag skulle också 
ödmjukast betacka mig. Vi få nog i alla fall lida nog af honom. 
Han tyranniserar hela slottet. Alla böja sig för hans infall och 
egensinne. Till och med gamla hennes nåd „Isskåpet“, som jag 
brukar kalla henne, som förstår att regera verlden bara med sina 
ögon, gör allt hvad sockerprinsen vill och fogar sig i alla hans 
barnsliga önskningar, för att inte tala om gamle baronen och min 
unga matmor, fröken Rosa. Det är i alla fall hon, som har det 
mesta inflytandet på unge baronen, om det än inte är så stort. 
Vore det bara jag, som hade att befalla i huset, så skulle jag min
sann lära sockerprinsen —“

„Ni öfverdrifver,“ sade den andre mannen. „Han är inte nu 
mera sådan. Hans tilltagande svaghet —“

Nu ringde Stationsinspektoren i den stora klockan, som stod 
på perrongen. Den afresande betjenten räckte ännu en gång sin
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hand åt de qvarstannande tjenstebamraterna och intog sin plats. 
Konduktören hvisslade på sin pipa, och tåget gick.

„Det var allt en snäll gosse,“ sade den svartögda flickan, i 
det hon spände upp en urblekt parasoll och såg efter den bort
ilande långa raden af vagnar. „Det är verkligen skada, att han 
sknlle flytta.“

„Äfven jag kommer att sakna honom,“ svarade hennes led
sagare och fortfor strax derpå i varnande ton. „Men Ni skulle 
dock vara något mera försigtig med Edra öknamn, Dora! Om 
gamla hennes nåd, min baron, baron Albert eller till och med 
kammartjenaren finge veta, att Ni hittat på sådana titlar, så mi- 
stade Ni utan nåd och försköning Ert tjenst.“

„Har ingen nöd, ’Johan. Om det verkligen blef buret fram 
till dem, så kröp jag bakom fröken Kosa, hon kryper i sin ord
ning bakom sin bror, och om den lille tyrannen befaller, att jag 
skall stanna, så stannar jag trots både Isskåp och Nimrod och 
Orålle. Fröken släpper mig inte ifrån sig.“

Tjenaren och tjenarinnan begåfvo sig nu långsamt i väg, gingo 
öfver skenorna och togo snart in i en med kastanjer planterad allé, 
som sakta steg uppför och snart förlorade sig i en skog.

„Hvarför har Ni inte gifvit Er fröken något öknamn, Dora?“ 
frågade Johan, under det de gingo framåt.

„Emedan hon är mycket för god och snäll och älsklig. Jag 
ger bara öknamn åt sådana menniskor, som jag inte tycker om.“ 

„Har det inte förefallit Er anmärkningsvärdt, fortfor hon efter 
en kort paus, „att fröken Rosa, sedan vi kommo hem från hufvud- 
staden, blifvit alldeles förändrad! Förr var hon till Isskåpets fasa 
och förskräckelse full med öfversvallande munterhet och lustighet. 
Nu är hon nästan för allvarsam för sina unga år. Ibland kan hon 
timtals sitta försjunken i tankar och stirra framför sig, och hennes 
ögon se då ut, som om de blickade in i ett aflägset fjerran.“

„Troligtvis gjorde teaterbranden och hennes underbara rädd
ning ett så stort intryck på henne. Den som gått så nära förbi 
kyrkogården kan nog komma på allvarliga tankar.“
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„Om det inte till slut är räddaren sjelf, som verkat denna 
förändring —“

„Ni menar — ?“
„Ingen menniska vet, hvem det varit, inte ens fröken sjelf. 

Kärleken kan komma som en blixt. En enda blick —“
„Har Ni erfarit det der på Er sjelf?“
„Ack ja, flera gånger.“
„Jaså, redan flera gånger.“
„Nog bar Ni väl märkt, Johan, att bon blifvit kallare och 

mera tillbakadragen mot sin kusin. Men ju mindre bon umgås 
med honom på gamla viset, desto mera bestyr tager han sig med 
henne, desto oftare kommer han till herrgården. På sista tiden är 
han der ju nästan dagligen.“

„Ja, ja, — deri har Ni kanske rätt. — Nu när Ni säger det, 
så förefaller det äfven mig på det viset.“

„Nyligen gjorde jag en gång en lätt antydan och sade: „I 
Stockholm finns det allt bra många vackra karlar. Det ser nästan 
ut, nådig fröken, som om herr baron Rudolf inte behagade Er nu 
mera så mycket som förr.“ — Men då hade Ni skolat se, huru 
den adliga stoltheten kom fram hos henne — hon kan vara så 
stolt, när hon vill — hon sprang häftigt upp från sin plats och 
sade med hård stämma: „Bekymra dig inte om saker, som inte 
angå dig. Ännu en sådan dristig anmärkning, och du är afskedad!“ 
Så sträng har hon aldrig visat sig emot mig. Jag lemnade rummet 
och kände mig så enkel, som om jag hade fått ett slag på 
munnen.“

„Nå ja, Ni får ursäkta, men det var allt också bra starkt. 
Och det kallar Ni att göra en lätt antydan.“

,,Ja, det var dumt gjordt af mig, Johan, och jag skall taga 
mig bättre till vara för framtiden. Men emellertid blef jag deri- 
genom stärkt i mitt antagande.“

„Hvarföre ser Ni Er så ofta om, Dora?“
„Jag^ser efter, om den der unga karlen följer efter oss, som
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gick in i väntsalen med en kappsäck. Det kunde ju hitta på, att 
han var den „halfbildade“ !“

„Den? Ah, hvad tänker Ni på? Han såg inte ut, som om
han ämnade att träda i tjenst, mycket förr som om han sjelf hade
tjenare att befalla öfver.“

„Hans garderob såg ut att vara enkel nog !“
„Kläderna göra ej mannen. Men ansigtet, de aristokratiska 

dragen, denna air — såsom de förnäma uttrycka sig — jag för
står mig på sådana saker!“

„Jag såg inte hans ansigte just så tydligt.“
„Den „halfbildade“, såsom Ni på förhand tyckes ämna att 

kalla vår nya kamrat, kommer väl först med aftontåget.“
„På denna uppfinning kan jag inte göra några anspråk. Den

är allt baronens egen förtjenst. När vi voro i hufvudstaden, läste
jag sjelf hans annons i Dagbladet. Der stod uttryckligen, att han 
för sin sjuklige son sökte en halfbildad tjenare mot stor lön. 
Jag vet, att en, som anmälde sig följande dagen, blef antagen. 
Men ser Ni, Johan, nu är jag allt bra nyfiken att få se, huru denne 
„halfbildade“ skall ställa sig till oss. Ni skall få se, att han 
kommer att bära näsan ännu högre än Isskåpet. Nå, jag önskar 
honom lycka på hans barnpigeplats.“

Långsamt vandrade de båda tjenarne vidare, i det de i alla 
riktningar underkastade sitt herrskaps görande och låtande en när
gången kritik, såsom goda tjenare alltid pläga göra. Dervid var 
det blott en af herrskapet, som kom skäligen helskinnad undan. 
Det var fröken Kosa.

* *

*

Sedan den unga mannen, som burit sin koffert och sin res
väska in i stationshuset, beträdt den icke mycket omfångsrika 
tredje klassens väntsal, satte han kofferten på golfvet, lade väskan 
på en bänk, satte sig i hörnet af en träsoffa, som stod borta vid

Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883- 30. Helvetets trappor. 30.
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fönstret och begärde af den bakom disken stående värdinnan en 
half flaska isdricka.

En liten klotrund, rödkindad qvinna med vänliga ögon och 
omkring tjugofyra år på nacken bar genast fram det begärda, stälde 
det framför gästen och sade med en välljudande, angenäm organ:

»Var så god!«
»Tackar!« svarade främlingen, tog en dugtig klunk, vred sina 

små mustascher, tog en cigarr ur en etui, som han bar i bröst
fickan på sin grå med mörk sammetskrage försedda våröfverrock, 
och antände densamma.

»Är det der kanske Sporreholms slott?« frågade han, seende 
ut genom fönstret och pekande på ett torn, som på något afstånd 
höjde sig öfver trädkronorna.

»Ja,« svarade värdinnan, som redan dragit sig bakom disken 
men nu återvände till gästen. »Der uppe på höjden ligger herre
gården och det gamla slottet. Till venster i dalen, der Ni ser 
den lilla kyrkan, liggar Sporreholms by, och den klara strimman 
der framför är Sporreholms ån.«

»Och stationen heter på samma sätt. Det namnet är mycket 
representeradt här.«

»Det är också ett vidsträckt gods, ett bland de största i 
landet, och baronen har en ofantlig förmögenhet. Utom stamgodset 
här, som de kalla för fideikomiss, har han ännu flera andra stora 
egendomar och eger dessutom stora kapitaler.«

»Huru långt är det till herrgården? Kan man hinna dit på 
en qvarts timma?«

»Ja, kanske med raska hästar, men till fots behöfver Ni en 
halftimma.«

Den lilla runda frun med det vänliga ansigtet slog sig nu 
ned på en stol. Hennes nyfikenhet var väckt. Den främmande 
tycktes ämna sig till herrgården, och då ville hon äfven veta besked 
om, hvarifrån han kom, och hvad hans ärende var.

Hon vågade dock icke att omedelbart anfalla honom med sina 
frågor, då hon ännu var i ovisshet om, till hvad stånd och klass
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den unga mannen hörde. Hans kostym hänvisade på en under
ordnad lefnadsställning, men hans vackra allvarligt förnäma ansigte, 
hans rörelser och hans hela uppträdande hade en så förnäm prägel,
att hon icke visste, hvad hon skulle tro.

Under det hon ännu funderade, på hvad sätt hon skulle kunna 
inleda ett samtal för att i alla fall få sin nyfikenhet tillfredsstäld, 
sade främlingen, som betraktade sina händer och derefter kastade 

en vänlig blick på värdinnan:
»Man blir så lätt osnygg och ruskig på resor. Månne det

skulle gå an att få ett handfat vatten?«
»Mycket gerna, min herre. Men då måste jag bedja Er att 

följa mig. Bredvid första klassens väntsal är en liten toilett, 
der all ting sådant finnes i ordning. Det händer rätt ofta att folk, 
som kommer med tåget och ämnar sig till herregården, först vill

tvätta sig.«
Hon förde den främmande in i den angränsande väntsalen för 

första och andra klass passagerare, pekade der på en liten dörr 

och sade :
»Ämnar Ni Er till herregården?«
» Ja. «
»För att besöka någon der?«
»Ah nej,« svarade den unge mannen, under det ett omärkligt 

leende lekte kring hans läppar. »Jag har fått anställning der som 
unge baronens tjenare.«

Sedan han yttrat detta, gick han genom den utpekade dörren 
in i kabinettet och lemnade den lilla runda värdinnan qvar i en 
icke ringa förvåning.

»Det är icke möjligt,« hviskade hon sakta för sig sjelf och 
satte de små knubbiga händerna i sidan, «att den der skulle vara 
en betjent. Jag har dock vuxit upp mellan domestiker och fint 
folk och vet väl att skilja på ansigtena, men någon sådan betjent-
fysionomi har jag dock aldrig sett!«

Efter denna reflexion vandrade hon långsamt ut i köket för
att kasta en blick på den kokande soppan.
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Hon hade i sjelfva verket växt upp mellan talrika tjenare och 
en aristokratisk familj, ty hennes far hade varit rättare på Sporre- 
holm redan under gamla generalens tid. Han hade qvarstannat 
när nya förhållanden kommo, och hans dotter hade börjat sin bana 
som kammarjungfru åt fröken Rosa. Vid mycket unga år hade 
hon emellertid gift sig med förmannen vid jernvägsstationen, som 
erhållit tillåtelse att få hålla den lilla restauration i stationshuset 
och derföre behöfde sig en bra hustru.

* *

*

Knappt hade värdinnan aflägsnat sig, förr än två herrar, en 
äldre och en yngre, trädde in i första klassens väntsal.

,,Jag måste tala med Er ensam, herr doktor, här äro vi för 
tillfallet ostörda,“ sade den yngre och såg sig forskande omkring.

„Ni är mycket upprörd,“ svarade den äldre, i hvilken man 
igenkände doktor Werner, nu en korpulent, pussig gubbe med rödt 
ansigte, tjocka läppar och små grå ögon, som ibland kunde full
komligt döljas bakom de svälda och feta ögonpåsarne.

„Jag har all anledning att vara upprörd, förutsatt att Ert 
yttrande till tant icke varit ett blott löst tal.“

„Hvilket yttrande?“
„Att baron Alberts tillstånd på ett märkligt sätt håller på 

att förbättras.“
„Jag förstår inte, herr baron, huru __“
„Inte, ja då skall jag i tydligare ord förklara det för Er, min 

familjs mångårige husläkare och vän“ — doktorn bugade sig. 
Emedan hela min framtid beror på min kusins, den oduglige pojkens
obotlighet Emedan för mig lif och död hänger på hans tillfrisk
nande eller — död.“

„Jag begriper ännu inte riktigt.“
„Sa skall jag helt öppet tala om för Er, huru det är stäldt 

för mig. Ni var min fars vän. Ni är äfven förtrogen med familjen 
på Sporreholm. Gif mig Er hand och Ert hedersord på, att Ni
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aldrig och under inga förhållanden skall låta komma ut ett ljud, af 
hvad jag nu ämnar säga Er.

Doktor "Werner såg nyfiken och förvånad på den unge mannen, 
hvars ögon lyste med en nästan hemsk glans, och sade:

„Der har Ni min hand. Jag ger Er mitt hedersord, fast Ni 
inte behöfver att begära det af mig, ty jag är läkare och bunden 
till tystnad redan af min läkareed.“

„Ja, dervidlag är det väl undantag, liksom vid allt i verlden. 
Jag begär Ert hedersord blott för min egen skull, emedan jag, se
dan jag erhållit det, skall känna mig mera ogenerad vid mina med
delanden.“

„Låtom oss sätta oss,“ fortfor han, sedan han fattat läkarens 
hand, och förde honom bort i ett hörn, der en mjuk soffa stod, 
på hvilken de båda satte sig.

„Vänta !“ utropade han strax derefter, sprang åter upp, och 
öppnade, med orden „försigtighet framför allt,“ alla angränsande 
dörrar, hvaribland äfven den till kabinettet, genom hvilken baron 
Alberts nye tjenare några minuter förut ingått. Sedan han kastat 
en blick in i det helt lilla rummet, sköt han åter till dörren, ehuru 
ej i lås och vände lugnad tillbaka till sin plats.

Men nu stod i detta kabinett strax till höger om dörren ett 
litet tvättställ. Den, som höll på att tvätta sig, skymdes af
dörren, ju mera denna öppnades, och kunde endast varseblifvas af
den, som helt och hållet steg in i kabinettet. Att han icke
heller varsnades genom dörr springan, var värdinnans förtjenst, ty
hon hade på gångjernet hängt en lång handduk.

Den nye tjenaren, som i början ofrivilligt men sedan afsigtligt
här kom att spela en lyssnares rol, tänkte för sig sjelf:

„I krig, det må föras bröst emot bröst eller med diploma
tiska vapen, gäller det att begagna sig af hvarje fördel, och hvarje 
diskretion vore en dumhet! Hvem vet, hvad slumpen kan komma

att låta mig få höra?“
Med återhållen andedrägt uppfångade han derefter följande 

samtal.
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„Efter min fars död,“ så började den unga baron Sporre sin 
bekännelse, „mottog jag min egendom Barkeholm redan belastad 
med skuldei. Mina föräldrar bodde vintertiden i hufvudstaden och 
voro tvungna att föra stort hus. Dervid gingo icke allenast ka-
pitalerne åt, utan lån måste upptagas. Åtta i sus och dus
tillbragta år af min officerstid, hvarunder jag med ett vansinnigt 
slöseri sökte representera mitt namn, voro tillräckliga att icke blott 
få min egendom öfverintecknad, utan äfven att bringa mig sjelf i 
ett obehagligt läge, hvarur endast två ting kunna rädda mig: ett
offentligt eklaterande af min förlofning med fröken Rosa eller den
otäcke pojkens, fideikommissariens till Sporreholm död.“

„Jag är,“ forttor den unga mannen efter en kort paus, under 
det läkaren lyssnade med synbar spänning, „så fullständigt i händerna 
på den fruktansvärdaste procentare, som jorden burit, den kristne 
blodsugaren Wilhelm Svensson, att om inte inom de närmaste sex 
månaderna en af dessa båda möjligheter inträder, ingenting annat 
blifver mig öfrigt än att den första november jaga mig en kula 
genom hufvudet. Det är sista dagen. Förlänger Rosa derutöfver 
sitt oförklarliga uppförande, som hon efter sin återkomst från 
hufvudstaden visat emot mig, dröjer hon fortfarande att afgifva ett 
afgörande ja på mitt frieri, så är jag förlorad, ty mina vexlar äro 
prolongerade för sista gången, och sedan __“

Han tystnade ett ögonblick och vände sig derpå till sin följe
slagare med denna fråga:

„Hvad är t Er tanke om min kusins obegripliga väsen ? M 
måste hafva märkt det!“

„Det har jag visserligen,“ svarade läkaren något osäkert, emedan 
han ännu uppenbarligen icke var på det klara med, hvarpå den 
unge baronen med sin ovanliga öppenhjertighet egentligen syftade.

„Denna förändring är ju obegriplig. Hon, som före sin Stock- 
holmssejour var den gladaste och muntraste flicka man kunde träffa, 
och som i motsats mot den tråkiga och dystra ton, som råder 
deruppe på Sporreholm, utvecklade en humor, som öfvergöt allt med 
sitt solsken, — hon, som intet heldre ville än ströfva med mig
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kring i mark och skog, och som redan som barn kallade mig sin 
lille fästman, — hon är nu efter sin hemkomst fullständigt för
ändrad! Borta är den humor, som verkade smittande på alla med 
undantag af tant. Ett allvar har utbredt sig öfver hennes hela 
väsen, en värdighet och ett majestät, som fullkomligt omöjliggör 
vårt förra lediga umgänge och dragit upp ett råmärke framför 
henne, som jag knappt mera vågar öfverskrida. Om min kärlek 
till henne vågar jag inte mera tala, ty hvar gång jag försöker det 
säger hon till mig i en kall, afvisande ton; „tala inte nu om den 
saken, jag är nu inte vid det lynnet!“ Jag vill inte mera riskera 
att fråga, hvarföre hon aldrig nu mera är vid det lynnet. När jag
för några veckor sedan bad henne att säga mig orsaken till för
ändringen, sade hon till mig : „Jag var länge ett barn, längre än 
jag bort, men nu har jag ändtligen blifvit en vuxen qvinna, som 
inte mera får lof till, hvad som var tillåtet för barnet.“ Med 
detta svar, som kan tydas nästan huru som helst, måste jag låta 
mig nöja. O, det är, så att man kan bli galen för mindre ! Och 
det är inte nog med att Bosa med sin hemgift skulle kunna rädda 
mig ur eländet. Jag älskar äfven flickan med lidelse. Hvad gagnar 
det mig, att jag har tants löfte, att hon skall bli min! När hon 
sjelf inte vill, och när hennes bror gillar hennes olydnad, så är 
gamla- hennes nåd i stånd att återkalla sitt löfte emedan hvarje 
Alberts önskan för henne är en sträng befallning, emedan hon 
fruktar, att hvarje sinnesrörelse, som träffar den bortskämde pojken, 
kunde bli orsak, att det Sporreholmska fideikommisset ginge från 
hennes efterkommande. Jag kan inte beskrifva för Er, i hvilken 
själsförfattning jag är. Ställa sig verkliga svårigheter i vägen för 
min förlofning, eller bekräftar sig Ert yttrande, som Ni haft till 
gamla hennes nåd, så har min stjerna för alltid fallit. Säg mig 
uppriktigt, herr doktor, var det Er verkliga mening, att Albeits 
tillstånd har förbättrats?“

Han såg dervid på läkaren med spänd uppmärksamhet, och 
denne svarade, under det han strök sitt slätrakade ansigte och 
drog sina pussiga läppar till ett leende:
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-Hvad jag har sagt hennes nåd, Er tant, var en af dessa 
osanningar, hvartill en läkare ganska ofta rent af är tvungen för 
att hålla sina patienters och särskildt äfven deras anhörigas mod 
uppe, på det att inte redan i förtid oro och sorg må komma in i 
huset, hvilket är lika störande för den sjuke som för läkaren. Jag 
tror inte på möjligheten af att han kan bli återstäld.«

»Gud ske lof!« tycktes det ljuda som ett fröjderop ur djupet 
af baronens bröst. »»Det var då en verklig tröst! Men min bäste 
doktor, när tror Ni, att den slutliga upplösningen skall inträda?«

»Det är omöjligt att på förhand beräkna. Kommer det någon 
akut affektion till, så kan det ske snart och i annat fall dröja på 
obestämd tid. «

»På obestämd tid.«
»Ja, som jag säger Er, det är omöjligt att beräkna, huru 

länge lifvet skall kunna hålla ut emot den der sjukdomen.«
Baron Rudolf Sporre sänkte sitt hufvud och försjönk i en 

stunds tystnad. Onekligen var han, trots sina något utlefvade drag 
och sina små grågröna ögon, en vacker karl. Men i detta ögon
blick, då han stirrade ned i golfvet framför sig, då hans läppar 
nervöst darrade, hans panna var dragen i veck, och hans ansigts- 
drag voro vanstälda, liksom i hans hjerna plötsligt en fruktansvärd 
tanke hade väckts till lif, var hans utseende icke blott oskönt utan 
till och med nästan afskräckande.

Han upplyftade åter hufvudet. Det hemska ansigtsuttrycket 
var nu borta. Han försökte att leende, fasta de små grå ögonen 
på den bredvid sittande läkaren och sade hastigt:

»Om Ni, herr doktor, före den förste november förkunnar mig 
min kusins död, så skänker jag Er mitt gods Barkeholm!«

Doktorn for tillhopa. Hans röda glänsande ansigte blef för 
ett ögonblick askgrått, hans små hanskbeklädda händer darrade 
häftigt. Ögonen försvunno bakom kindpåsarne. Men han svarade 
ingenting. Den unge baronen hade riktigt bedömt sin man.

Efter en paus fortfor baron Rudolf i en mycket lugnare ton:
»För en tid sedan uppenbarade Ni tillfälligtvis för mig Er
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hjerteönskan, att få nedlägga den ansträngande praktiken och att 
^ga ett landtligt hem, der Ni kunde tillbringa Er ålderdom. Denna 
Er önskan kan jag under vissa omständigheter uppfylla. Jag upp
repar derföre, att om en underrättelse från Er före den förste 
November detta år gör mig till fidekommissarie på Sporreholm, så 
lemnar jag Er ett gåfvobref på Barkeholm.«

Hade baronens ord förut så förskräckt doktorn, att hans an- 
sigte mistade sin färg, så tycktes han nu hafva fullständigt fattat 
sig och öfvervunnit förskräckelsen. Den glänsande rodnaden på 
hans kinder hade återvändt, ur den smala springan mellan de öpp
nade ögonlocken stal sig fram en listig blick. — Han närmade sitt 
stora hufvud till venstra skuldran, och under det hans starkt ut
vecklade läppar rörde sig liksom om hans tunga smakat på en
tryffelpastej, sade han:

»Skulle det vara med inteckningarne?«
»Åh nej min vän,« svarade baron Rudolf med ett högljudt 

skratt. »Det vore ju en Danaegåfva. När jag blir laglig fidei- 
kommissarie på Sporreholm, blir min kredit lika obegränsad, som 
den nu är svag och erbarmlig. Jag skall lösa in alla inteckningar 
och lemna Er godset skuldfritt och ograveradt.«

Doktorn reste sig, berörde med sin högra hand den ännu sit
tande baronens skuldra och utropade skrattande: „Ni är en spek- 
takelmakare, herr baron! Om verkligen slumpen före den förste 
November skulle göra slut på den sjukes lidande — och den stackars 
gossen kunde man i sjelfva verket icke önska något bättre så 
skulle Ni väl inte gerna erinra Er vårt samtal här i dag!«

»Hvårföre inte? Hvad jag har lofvat, det skall jag hålla. 
Derpå ger jag Er mitt hedersord som adelsman.«

„Må då slumpen vara Er gynsam, herr baron! Dock önskar 
jag detta blott i den svårt pröfvade gossens intresse, på det han
ändtligen måtte bli förlossad från sina plågor!«

»Detta vill jag utan vidare försäkringar tro, herr doktor,«
sade baronen i lättsinnig ton och reste sig äfvenledes.
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De ginge båda mot utgångsdörren. Innan de dock hade 
uppnått densamma, stannade baron Rudolf och sade:

»Ni har ännu inte svarat mig på min fråga, hvad Ni tror 
om Rosas besynnerliga tillstånd?«

»Hvad skulle det annat vara än flickaktigt pryderi? Hon 
har på ett underbart sätt blifvit räddad ur en stor lifsfara, då in
träder hos sådana der unga lätt ett religiöst svärmeri, som förer 
dem till allehanda sällsamma meditationer, Det går snart öfver, 
just emedan den unga flickan är så ung!«

»Ni torde ha rätt! Jag tror heller inte, att den fruktan, jag 
hyste till en början, är grundad, att orsaken är att söka i en plöts
lig kärlek till en annan. Jag vek ju inte från hennes sida under 
hennes fyra veckors besök i hufvudstaden. Det var också ingen,
som närmade sig henne, då alla visste, att hon är bestämd att 
bli min brud.«

»Lemna det då åt tiden, herr baron!«
»Ja, låtom oss hoppas det bästa!«
»Vill Ni begagna min vagn för att fara tillbaka till slottet? 

Jag väntar gerna här så länge, tills den kommer tillbaka.«
»Jag tackar, — men jag går till fots. Vädret är skönt. 

Helsa Er ärade familj från mig! Far Ni direkt hem?«
»Ja.«
De båda männen lemnade nu väntsalen. Doktorn besteg sin 

vagn, sedan han tagit afsked af baronen, och for till sitt hem i 
den angränsande staden. Baronen blef stående en stund och såg 
efter den bortilande vagnen. Sedan sade han:

»Jag hade således icke bedragit mig på det ansigtet. Jag 
känner mitt folk.«

Härefter begaf han sig i väg till herrgården.
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ANDRA KAPITLET.

Hönsen.
Den unge baron Alberts nye tjenare hade på sin lyssnarepost 

orörlig som en bildstod åhört samtalet. Han hade icke förlorat 
ett ord.

Först sedan de båda herrarne aflägsnat sig, föll det honom 
in, huru lätt den för honom i högsta grad oangenäma händelsen 
hade kunnat inträffa, att han blifvit upptäckt som lyssnare af en 
medlem af den familj i hvars tjenst han ämnade sig. Värdinnan 
hade ju så lätt kunnat märka de nya gästerna och gått in i salen 
för att äfven se sig om efter sin första gäst, en omständighet, som 
redan från början skulle hafva förvärfvat honom en fiende på 
slottet.

Knappt hade han återvändt till sin bänk i tredje klassens 
Täntsal, förr än den lilla runda frun, röd i ansigtet och flåsande 
efter andan, trädde in genom dörren.

»Jag ber om ursäkt,« ropade hon redan på tröskeln, »för att 
jag lemnat Er ensam så länge, men de otäcka hönsen ha förstört 
nästan hela min köksträdgård!«

Hon kom nu närmare och satte sig ned på en stol, drypande 
af svett och alldeles uttröttad.

»Min man och pigan äro ute på åkern,« fortfor hon. »Vi 
ha äfven jordbruk. Baronen har utarrenderat tjugo tunnland åt 
oss, som blefvo afskurna genom jernvägen, så att han ej tyckte, 
att de passade att ha i sambruk med godset. Någon måste 
hafva öppnat porten, och så hade hela skaran spatserat in i träd
gården, och herrn må tro, att vi hafva rätt mycket höns. Ack, 
det var en förskräckelse, när jag fick se det ifrån köket. Min 
trädgård är min stolthet och min glädje. Alla kålplantorna ha 
de brutit af för mig, och af salatplantorna finnes knappt ett spår

qvar!"
»Det beklagar jag verkligen,« sade den unge mannen, men
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inom sig tänkte han: »De präktiga hönsen, som skyddade mig 
från upptäckt!«

”Men Ni må tro, att jag for fram ibland dem som engelen 
med det brinnande svärdet, så att de flögo om hvarandra som de 
orättfärdiga på den yttersta dagen «

it denna jemförelse skrattade gästen något högre än tillbörligt, 
hvilket emellertid värdinnan icke upptog illa. Hon skrattade 
tvärtom, trots sitt uttröttade tillstånd sjelf med, och det var af en 
inre naturnödvändighet, ty när hon såg någon skratta, så smittades 
hon deraf genast och måste deltaga i skrattet, i hvilken sinnesför
fattning hon ån för öfrigt befann sig.

Sedan hon på begäran serverat den främmande ännu en half 
flaska dricka, vid hvilken affär förargelsen öfver hennes förstörda köks
trädgård fullkomligt lade sig, sade hon, i det hon torkade svetten 
ur pannan:

«Apropos! Ni ämnar Er ju till herregården. Känner Ni till 
förhållandena der?«

«Nej, jag har bara träffat baronen en gång, då han enga
gerade mig.«

»Då skulle jag vilja gifva Er ett godt råd, som Ni icke bör 
förakta. Får jag det?«

«Naturligtvis, jag är Er mycket tacksam.«
«Ni tyckes mig vara en ordentlig och hygglig ung man, och 

då skulle det göra mig ondt —. Om Ni följer mitt råd, så kan 
Ni i alla fall göra Er tjenst betydligt angenämare.«

»Nå rådet?«
»Naturligtvis bör Ni framför allt söka att förvärfva Er Er unge 

herres gunst, och fastän det väl blir rätt svårt, torde det inte vara 
Omöjligt. Det är sannt, att han är bortskämd yngling, och genom 
sin sjukdom är han ständigt i en retlig stämning, men folk må 
prata, hvad de vilja, elak är han inte.

Jag känner honom, ty jag fick vara så godt som hans lek
kamrat, och jag stod alltid på god fot med honom. Är det inte 
ett bevis på hans goda hjerta, att han regelbundet hvar julafton
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och alla mina födelsedagar tänker på mig och skickar mig söta 
presenter. — Men utom baron Alberts gunst är det lika behöfligt 
för Er att på herrgården förskaffa Er äfven en annans gunst, och 
det är hennes nåds gamla kammartjenare. Han har en nästan 
oinskränkt magt i huset och är sin matmoders högra hand. Ty 
det är gamla frun, som leder alla angelägenheter, hennes son, baron 
Henning, den egentliga egaren, bekymrar sig blott om sina hästar, 
om sin jagt och om — ja om sin vinkällare.“

Hon förde sin stol närmare den unge mannen och sade med 
dämpad röst: „Kammartjenaren Rydberg har två små svagheter, 
som jag vill förråda för Er. Om Ni skickligt begagnar Er af dem, 
så är Ert spel vunnet. Han älskar ett godt glas vin, men skaffar 
sig icke något för sina egna penningar, och baron Henning släpper 
icke vinkällarnyckeln ur fickan. Sedan är hans girighet på ett så 
underbart sätt utbildad, att det verkligen är komiskt. Begäret att 
samla och ega är hos honom så utveckladt, att han icke tillbaka
visar en tom butelj, om man erbjuder honom den. I det gamla
slottet lär det finnas hela rum, fulla med saker af olika slag, som
han fått eller tiggt sig till. Om Ni bara vid tillfälle skänker honom 
någon liten småsak, till och med om den endast har något obetyd
ligt värde, så är jag öfvertygad, att Ni genast kommer att vinna 
insteg hos honom, och bjuder Ni honom en gång på en flaska godt 
vin, så är Ni säker om hans gunst. Och Ni skall snart inse, huru
vigtigt det kommer att vara för Er.“ %

„Jag tackar Er uppriktigt för de goda vinkarne, som jag aldrig 
kommer att glömma,“ svarade den nye tjenaren i temligen kylig 
ton, men tilläde i tankarne: „Det der är ju oskattbara upp
lysningar.“

Han drack ur resten af sin andra ölhalfva, betalade och reste 
sig. Under det han tog sin resväska, sade han: „Skulle jag få 
bedja, att Ni godhetsfullt ville upplåta någon viå åt min koffert, 
tills jag får tillfälle att låta hemta honom?“

„Mycket gerna,“ svarade värdinnan. „Och huru är min herres 
namn, om jag törs vara så näsvis och fråga?“

Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. 31. Helvetets trappor. 31»
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„Gustaf Ekström. Och Ert, min fru ?“
„Lovisa Pettersson, född Lundström.“
„Er far var anstäld på herregården, sade Ni ?“
„Ja.“
„Är det länge sedan gamla hennes nåds gemål dog?“
„Ja, ganska länge. Jag tror, det var bara några tå år, han 

var gift med sin andra gemål.“
„Med sin andra gemål? Är då hennes nåd baronessan hans 

andra fru?“
„Det är en egendomlig historia, om hvilken icke ett ord får 

talas på herregården, ock jag skulle vilja råda Er att aldrig fråga 
derefter. Det är en hemlighet, i hvilken ingen förmår intränga. 
Gamla herrn, baron Karl, var i flera år ute på resor, sedan han 
hade ärft Sporreholm efter sin farbror, en gammal sträng general, 
som lär ha blifvit mördad af sin kammartjenare. Han var egent
ligen förut bara adelsman, men så gjorde han kungen någon stor 
tjenst der utrikes, och till lön derför blef hela Sporreslägten upp
höjd i friherrligt stånd. Slutligen kom han hem med en fru och 
en liten son. Frun skall han ha känt sedan gamle generalens tider, 
då hon förestod huset på Sporreholm. Hon skall hafva varit i 
fängelse och lidit mycket oskyldigt. Baron Karl hade emellertid 
träffat henne utrikes och der gift sig med henne samt förde henne 
med sig hem. Alla gamla personer som sett och känt henne, 
säga, att hon var god och ädel som en engel. Men hon dog inom 
kort, baronen begaf sig åter ut på resor och kom hem med en 
ny baronessa. Den döda baronessans son blef genast derefter 
skickad bort till något slags uppfostringsanstalt, och efter baronens 
död blef äktenskapet med den förra baronessan förklaradt ogiltigt, 
då något äktenskapskontrakt eller vigselattest eller dylikt icke stod 
att finna. Sonen af det förra äktenskapet blef helt enkelt jagad 
ur huset som en bastard, som ej hörde till familjen. Man har 
sedan aldrig hört något om honom, och det stora arfvet öfvergick 
till baron Henning Sporre, fröken Kosas och baron Alberts far.“ 

Gustaf Ekström sänkte eftertänksamt sitt hufvud, och den lilla
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talföra värdinnan fortfor: „Så har min far berättat mig, som 
sjelf varit med om att upplefva hela historien. Men som sagt, 
låtsa på herrgården, som Ni visste om ingen ting. Det har redan 
förekommit, att förvetna tjenare, som af nyfikenhet sökt göra sig 
underrättade om denna familjehistoria, ögonblickligen blifvit af-

skedade.“
Den nye tjenaren rätade upp sitt hufvud och sade, i det han 

med ett leende såg på berätterskan : „Jag är inte så nyfiken och 
skall inte bekymra mig om saker, vid hvilka jag ju icke har det 

ringaste intresse.
„Dermed kommer man äfven längst, herr Ekström.“
„Sannt, fru Pettersson. Det klokaste som en tjenare kan

göra är att tiga.“
„Ni är en förståndig ung man och har väl redan haft tillfälle

att pröfva denna dygd hos andra förnäma herskap?“
„Nej, jag har hittills varit sjukskötare i hufvudstaden och

tjenstgjort på Serafimer-lasarettet derstädes.“
„Sjukskötare, då förstår Ni Er ju redan på att syssla med 

sjuka. Det blir välkommet hos baron Albert.“
„Ert dricka var godt,“ sade Gustaf Ekström, i det han gjorde 

sig i ordning att gå. „Med Er tillåtelse kommer jag väl hit någon 
gång, då tiden tillåter mig, för att prata bort en stund och dricka

en flaska.“
„Välkommen, det skall blifva mig mycket angenämt att få 

se Er.“
„Huru gammal är egentligen kammartjenaren Rydberg?“ frå- 

gade den unge betjenten, i det han räckte värdinnan handen till

afsked.
„Han är gammal som mossa och hvit som snö. Han var 

väl ungefär af samma ålder som gamle baron, som han följde på 

alla hans resor.“
Gustaf Ekström höll ännu qvar värdinnans hand, men släppte 

den plötsligt, ty han kände, huru hans började att darra.
„Då var han väl äfven med i Amerika, der gamle baron gifte
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Sig med sin första fru?“ frågade betjenten vidare, och hans stora 
bruna ögon vidgade sig ovilkorligen något.

„Ja, ja men,“ svarade fru Petterson. „Om bara han ville 
tala, så känner han nog bäst af alla till hela historien.“

„Adjö!“ sade Gustaf Ekström något kort och vände sis till 
att gå.“ 8

„Gå rakt öfver skenorna här, så kan Ni omöjligt taga miste 
på vagen,“ ropade värdinnan efter honom, och sade sedan för sig 
sjelf: „En mycken vacker och städad och fin karl!“

TREDJE KAPITLET.

Grafkapeilet.
Gustaf Ekström lyftade helsande på hatten och vände sig åt 

den af kastanjer beskuggade allén, som förde till herregården.
Han var mycket upprörd, under det han vandrade framåt i 

den skuggnka allén. Hans steg voro raska, ehuru han gick upp
för. Småningom blefvo dock hans steg långsammare, och hans 
tankar gåfvo sig luft i ord.

„Min själsnärvaro, som aldrig får lemna mig pä min argo- 
nauterfard, var således nära att duka under för det första profvet! 
Men underrättelsen att kammartjenaren skall hafva åtföljt gamle 
baronen på alla hans resor, var allt för öfverväldigande, för att icke 
ofverraskmngen skulle göra intryck på mina nerver. Jag kände, 
huru min hand darrade i hennes. Tänk, hvilken lycka, att jag nu 
fått veta allt detta förut. Var det möjligt, att denna omständighet 
var obekant för den stackars förskjutne? Det måste ju obetingadt 
bafva varit fallet, ty han hade varit den rätta punkten, till hvilken 
han kunnat anknyta sina forskningar, då lagen icke skulle ha nekat 
honom sm hjelp. Hade det varit honom bekant, så hade han ju
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icke behöft att åratal igenom söka i det stora främmande landet, 
för att ändtligen utarbetad, modlös och misströstande om allt här 
i fosterlandet finna en bekymmersam utkomst, under det han 
kunnat ha rätt till alla lifvets njutningar. Arme man! Och detta 
får jag först veta efter din död! Men jag är icke så resignerad 
som du. Mitt sinne har icke blifvit kufvadt och gjordt modlöst genom 
infernalisk ondska som ditt. Jag känner kraft och mod, ja äfven 
lust hos mig att kämpa, och jag skall icke hvila förr, än jag full
ständigt har hämnats den oerhörda skymf, som man tillfogat dig 
och fullständigt hämnats ditt af sorger, bekymmer och arbete ned
tyngda lif, din ära och din ännu i grafven skymfade moder.‘

Vid de sista orden, som den unge mannen hade uttalat helt 
högt på den menniskotomma vägen, hade hans ansigte fått en 
högre färg, hans ögon blixtrade af mod, liksom om fienden redan 
hade stått midt emot honom, Hans gång blef ovilkorligen raskare 
och kraftigare. Dock for han redan efter några ögonblick med handen 
■öfver pannan, stannade och sade i en fullständigt lugn ton: „Håll, 
må detta vara det sista utbrottet, innan du stiger in om murarne 
•der borta. Här efter får ingen ting mera störa ditt jemnmod, 
ingen ting mera öfverraska dig. Härefter gäller det besinning och 
själsnärvoro, samt, eftersom det nu en gång i denna kamp icke 
kan vara annorlunda, äfven list och förställning.“

Gustaf Ekström hade väl vandrat framåt en qvarts timma, når 
han plötsligt efter en skarp böjning af Chausséen såg ett kapell i 
sin närhet, hvilket dittills hade varit undandoldt för hans blickar af 
de täta lummiga bokarne, som här bildade en park på alléns ömse 
sidor. Detta kapell, uppbygdt af hvit marmor, hade en förgyld 
kupol. Det låg vid slutet af en vid allén börjande öppen plats i 
parken, men omgafs aldra närmast af unga tallar.

Anblicken var öfverraskande. Den hvita af solen belysta 
marmorn mot skogens mörka förgrund, och den gyllene glittrande

kupolen nästan bländade vandraren.
Gustaf Ekström stannade ovilkorligen för att något närmare 

se på bygnaden. Han märkte genast, att dess port var öppnad,
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och att arbetare voro sysselsatta på taket, antagligen för att 
förbättra kupolen. Han kom äfven genast på den riktiga tanken, 
att denna bygnad utmärkte Sporreska familjens begrafningsplats.

Beslutsamt vek han in på den väl sandade väg, som frän 
allén ledde till kapellet. Efter få minuters förlopp hade han upp
nått det och frågade de på taket sysselsatta arbetarne, om det var 
tillåtet att gå in. Svaret lydde jakande, och med en viss hast 
genomvandrade han portalen. Först kom han in i en försal och 
sedan i en rotunda. Ett underbart ljus låg här på marmorväggarne 
och de i rummet befintliga föremålen. All belysning insläpptes 
nämligen genom det blå glaset i en krans af meterhöga fönster, 
som funnos omedelbart under kupolen. Tretton hvita statyer i 
kroppsstorlek stodo närmast väggen på postament af svart marmor 
och med regelbundna mellanrum. Den som befann sig midt emot 
ingången förestälde kristus, de öfriga hans tolf apostlar.

Men hvad som först fästade uppmärksamheten hos besökaren 
i detta magiskt belysta rum, var fyra stora likkistor och en mycket 
liten, likaledes af hvit marmor. En känsla af andakt och vördnad
kom öfver den främmande, när han med raska steg närmade sig 
kistan längs till venster.

Han hade gissat rätt. Denna sarkofag inneslöt de sista jor
diska qvarlefvorna af den, som hade låtit uppbygga denna familje- 
graf, generalen von Sporre. På en silfversköld, som var fästad 
vid kistans smalare ände, var ingraveradt hans namn, födelsedag 
och dödsdag. Bredvid honom hvilade hans tidigt aflidna maka.

Nästa kista bar baron Carl von Sporres namn. Framför 
densamma stälde sig Gustaf under flera minuter. Han sträckte ut
handen, lade den på kistan och mumlade obegripliga ord. Var det 
en bön eller en ed?

Han gick sedan till följande kista för att äfven hår förnya 
bönen eller eden. Han väntade att äfven här finna en silfversköld 
med ett namn, men det fanns icke. På det ställe, der det skulle 
vant, märkte man några inborrade hål, ett tecken att äfven här 
hade funnits en silfverplåt, som sedan blifvit borttagen.
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„Skulle den vara tom?“ hviskade han sakta för sig sjelf. 
„Ja naturligtvis. Huru kunde jag ens ett ögonblick tro, att denna 
elaka qvinna skulle hafra unnat det stackars ännu i grafven skym
fade liket en plats vid sin sida. Men hvar kan man hafva gjort 
af henne?u

På denna fråga skulle han ganska snart lå ett svar.
Sedan han läst namnen på de båda andra sköldarne, hvaraf 

den ena utmärkte den nuvarande innehafvarens af Sporreholm af- 
lidna hustru och den andra en i späd ålder död son, hörde han
bakom sig ljudet af steg. Han vände sig hastigt om och såg två
mån beträda rotundan, af hvilka den ene, som tycktes vara en
man vid femtio års ålder, bar en lång stege, och den andre, som
syntes hafva hunnit långt öfver sjuttiotalet, hade en låda, sådan 
glasmästare bruka använda, och hvari befunno sig flera stycken 
blått glas.

Den yngre stälde stegen mot väggen, tog ur lådan, som den 
äldre nedsatt på golfvet, en af de blå glasrutorna och besteg derefter 
stegen för att åter insätta en af hagel spräckt ruta.

„Ursäkta min fråga,“ sade Gustaf Ekström med lugn stämma 
till den gamle, i det han med handen pekade på den andra kistan. 
„Hvem hvilar här? Der finnes ingen namnsköld.“

„För tillfället hvilar der ingen,“ svarade gubben. „Den som 
en gång låg der, fann man för godt att åter taga ut och jorda i 
parken bakom kapellet. Och icke nog med att man förde bort 
henne här ifrån, just nu i detta ögonblick gräfver man åter upp 
henne ur hennes andra graf för att föra henne till socknens kyrko
gård. Jag ville sjelf inte tro mina ögon, när jag fick se det.“ 
Och halfhögt men dock förnimbart för Ekströms skarpt lyssnande 
öra tilläde han: „Käringen der uppe på herrgården tror sig väl 
inte få ro i sin graf här, om den stackars menniskan skulle ligga
henne så nära!“

I Gustaf Ekströms uppsyn kunde icke synas några vidare för
ändringar vid dessa meddelanden. Blott en lätt rodnad uppsteg
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på hans ansigte, och hans läppar skälfde omärkligt. Med lugn 
stämma frågade han:

„Hvem var då den döda?“
„Det var baron (Jarl Sporres första gemål,“ svarade gubben.
„Det kan du väl ändå inte med bestämdhet påstå, far,“ 

ropade sonen upp från stegen.
„Jag kan lägga min hand på den heliga skrift och svära på, 

att hon var hans rättmätiga maka,“ sade gubben i rörd ton. „Jag 
kände henne, hon var, som en Guds engel hade stigit ned ifrån 
himmelen. Så länge hon lefde, fanns det ingen fattig under hela 
godset, som led nöd. Med fulla händer utdelade hon sina gåfvor. 
Jag har henne att tacka för mitt torp, der vi ännu slå oss fram. 
och en gång, när jag var svårt sjuk, vårdade hon mig med egen 
hand. . Det har jag aldrig kunnat glömma. Och derföre kan jag 
heller inte lida, att man smutskastat hennes minne och tviflar på 
hennes dygd. Blott allt för snart fick hon lemna denna jorden!“

Eksträm hade gerna velat närma sig den gamle mannen för 
att trycka hans hand för det varma försvaret för en qvinna, hvars 
goda namn man beröfvat henne efter hennes död. Men han be-
herskade sig och gjorde icke heller någon mera fråga i detta ämne, 
utan sade blott :

„Hvar ligger den graf, som, efter hvad Ni nämnde, nu håller 
på att öppnas?“

„Bakom kapellet. Arbetarne kunde knappt hitta reda på den. 
ty den har aldrig blifvit vårdad af någon älskande hand. — Ni är
val främmande här på orten?“ frågade gubben sedan efter en 
längre paus.

„Ja hittills, men jag hoppas att snart bli bekant här. Jag 
är unge baron Alberts nye betjent.“

Gubben såg uppmärksamt på honom. „Nye betjent,“ sade 
han, „ja, ja, hm, hm, om jag det hade vetat, skulle jag väl inte 
ha yttrat mig så öppenbjertigt om den aflidna,“

„Hvarföre skall du också vara så färdig att prata bredvid 
munnen, far?“ ljöd det upp‘ifrån stegen.
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„Emedan tankarne öfverväldiga mig, hvarje gång jag ser den 
tomma kistan här. — Men, inte sant, Ni skall inte berätta det 
på herregården, Deruppe äro de mycket känsliga med afseende 
på denna historia, och jag skulle inte gerna vilja komma i onåd. 
Det har redan mången fått ångra, att han gjort en obetänksam 
fråga, och äfven Er, unge man, skulle jag vilja gifva det rådet, om 
Ni vill behålla Er plats, att i fråga om dessa saker aldrig låta 
höra ett ord ditåt för någon menniska.“

„Ni kan vara lugn, gamle man, jag skall icke förråda Edra 
yttranden för någon, och jag tackar Er för Ert råd, som jag också 
skall söka följa. Får jag fråga Er om Ert namn?“

„Andersson, glasmästare Andersson, — och Ert?“
„Gustaf Ekström.“
„Det är mig angenämt att ha gjort Er bekantskap. Skulle 

Ni en gång komma ned åt byn till, så gå inte förbi min stuga. 
Den ligger strax bredvid prestgården.“

„Jag tackar så mycket. Det skall jag visst inte glömma 
bort.“

„Ni ville ju se grafven. Följ med mig, så skall jag visa 
Er den.“

Den gamle och Gustaf lemnade kapellet, sedan den senare 
kastat ännu en lång blick på baron Karls sarkofag. De trädde ut 
i det fria, gingo till höger omkring den unga tallplanteringen och 
uppnådde efter några få steg ett ställe, der fyra arbetare voro syssel
satte med att medelst tvenne tåg draga upp en zinkkista ur en 
öppnad graf.

„Nå, hvad vill Ni här, Andersson,“ ljöd plötsligen i närheten 
baron Kudolf Sporres röst, och i det samma trädde han sjelf fram, 
sedan han förut varit undanskymd bakom en gammal bok.

Den gamle glasmästaren strök mössan af hufvudet och svarade
i en ödmjuk ton:

„Förlåt, nådig baron, min son håller på att i kapellet sätta 

in några fönsterrutor.“
„Och då hängifver Ni Er åt Ert gamla svärmeri att ännu en
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gång åtminstone få se Er gamla tillbeddas likkista,“ inföll baronen 
med ett hånfullt skratt.

Den gamla bet sig i läpparne men teg.
Gustaf Ekström stod bakom en bok, dock icke så, att den 

helt och hållet undanskymde hans kropp.
„Hvem är Ni då?“ frågade baron Rudolf och riktade sina 

små ögon på honom.
Den tilltalade, som förut hade bleknat vid baronens frivola 

yttrande, hade hastigt återvunnit hela sin fattning. Han trädde 
fram ett steg med hatten i hand och sade ödmjukt:

„Ers nåd, jag är unge herr baronens nye betjent, Gustaf 
Ekström.“

„Och Ni drifver omkring här i parken?“
„Förlåt Ers nåd, jag såg ifrån vägen det vackra kapellet. Jag 

hade aldrig förr sett något sådant. Portarne stodo öppna. Jag
hade dessutom befallning att anmäla mig på slottet först klockan 
tolf.“

Baroneh mätte talaren från hjessan till fotabjellet med en 
sällsam blick, och vände sig derpå, utan att bevärdiga Gustaf med 
något vidare svar, till arbetarne, som nu hade lyftat upp kistan 
och nedsatt den på marken bredvid grafven.

„Hennes nåd fru baronessen önskar,“ sade han, „att den der 
— kistan i afton i skymningen föres till kyrkogården. Tag ett 
gammalt täcke inne i skogvaktarstugan och hölj öfver henne. Två 
man stanna qvar här som vakt!“

Han gjorde några hugg i luften med sin ridpiska och gick 
sedan med raska steg derifrån åt allén till.

Den gamla glasmästaren och Gustaf Ekström be.täckte nu åter 
sina hufvuden, och den förre fattade den senares hand och sade:

„Ni har ingen ting annat på herrgården att göra än att vårda 
om den unge sjuke baronen, Ack vårda honom väl, så att inte
den olyckan inträffar, att vi en gång få denne — fähunden till 
husbonde!“

„Jag skall visst göra allt, hvad som står i mina krafter.“
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„Jag tror Er,“
Gustaf gick nu tätt fram till kistan. En minut häftade han 

sin blick ofrånvändt på densamma. Han tycktes äfven här mumla 
några sakta ord, liksom förut vid baron Karls sarkofag. Sedan
vände han sig hastigt om, vexlade ännu några ord med Andersson, 
lofvade ännu en gång att så snart som möjligt besöka honom,
och kort derefter vandrade han åter framåt i allén och närmade
sig steg för steg ett ställe, der han skulle upplefva sällsamma och
underbara ting men äfven en plats, der han skulle väcka störande ur 
årslång ro. Om detta skulle lända till hans egen lycka, om det 
skulle medföra ofärd för andra, det låg ännu förborgadt i fram

tidens sköte.
Innan han ännu hann fram till herregården, skulle han lära 

känna ännu en af innevånarne derstädes och kanske den aldra vig- 

ügaste af dem alla.

FJERDE KAPITLET.

Skogvaktarestugan.
Gustaf Ekström gick långsamt vidare fram åt på vägen till 

herregården, nästan nedtryckt under den flod af tankar, som be

stormade honom.
Vågen blef allt mera tröttsam. Solen steg högre, och han

måste torka bort svettdroppar från sin panna.
Allén gjorde åter en skarp böjning, denna gång i motsatt 

riktning mot förut, och då vandraren hade hunnit genom kröken, 
såg han ett föga stort men vackert och väl bygdt hus nästan
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omedelbart vid vägen. Af' ett par väldiga öfvor dörren anbragta 
. elghorn kunde Gustaf Ekström förstå, att detta var skogvaktare- 

stugan, der arbetarno bade fått tillsägelse att homta ett täcke för 
att bölja ölver den åter ur jorden uppgräfda likkistan.

Framför dörren till detta hus stodo tvonne män, af hvilka 
t on one, on kanske sextio års man med sitt väderbrynta skrynklige 
ansigte mycket väl kunde tagas för husets bebyggare. Den andre 
var äldre, men bans ålder tycktes vara svär att uppskatta. Han

8 Vdl 8“°hv,tt ljär’ men i ^stan rak motsats dortil] stodo hans 
raska rörelser, hans väl infallna men föga skrynkliga, lätt röda 
indej och framför allt hans små, lifliga, listiga ögon.

Ilan var svartklädd med hvit halsduk och höll i handen en 
käpp med krycka.

Innan ännu Gustaf Ekström hunnit fram till de båda männen, 
hörde han den äldre tydligt yttra:

,,Det var en välsignad välgerning, käre skogvaktare, att Ni 
ännu inte har slut på Ert utmärkta thé. Som sagdt, jag ut- 
ärdar inte längre med den eviga sömnlösheten. Hvad doktor

Werner ordinerar åt mig, tjenar till ingen nytta, och opium tar 
jag numera högst sällan in. Jag har en sådan aversion mot det 
medlet. Ni samlar ju in och preparerar Ert the sjelf?“

„da, örterna, hvaraf det hemtas, växa höstetid uppe i skogs
bergen. De ha en lugnande verkan, och jag har redan hulpit
mången med dem. Jag hoppas, herr kammartjenare, att de också 
måtte hjelpa Er!“

„Vi skola vål hoppas det!“
„Vandraren började lyssna, dä han hörde ordet kammartjenare. 

Han hade nu kommit så nära, att han tydligt kunde se de båda 
männen och de äfven måste märka honom. Beslutsamt gick han 
Iram till dem, aftog höfligt sin hatt och sade:

„Ursäkta, mina herrar. Får jag bedja Er att säga mig, om 
denna väg förer till slottet?“

„Ämnar Mi Er till slottet?“ frågade den lille herrn och trädde 
den unge mannen ett steg närmare.
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„Jag skall klockan tolf anmäla mig der hos herr kammar- 
tjenaren Rydberg,“ svarade Gustaf.

„Jaså, ah ha,“ sade gubben och tog åter ett steg närmare. 
Halsen tycktes vid den nu fullkomligt uppenbara mönstringen för
länga sig som hos en sköldpadda, de små listiga ögonen sågo på 
nykomlingen upp ifrån och ned, och under det ett bifallande leende 
lekte kring hans vanligen som till en kyss sammandragna läppar, 
sade han:

„Ni är förmodligen unge baronens nye betjent?“
„Ja, mitt namn är Gustaf Ekström.“
„Jaså, ah ha! Då kan Ni anmäla Er nu genast, ty jag är 

kammartjenaren Rydberg.“
„Ah, mycket angenämt att få göra Er ärade bekantskap,“ 

svarade Ekström och gjorde en bugning, som uppenbarligen ut
tryckte respekten för förmannens värdighet.

Kammartjenaren lät sitt lilla hufvud göra några perpendiku- 
lära svängningar, som kunde tydas som bifallstecken, och sade 
derpå:

Vi kunna ju göra sällskap till slottet!“
Derefter vände han sig om och ropade till skogvaktaren:
„Adjö Ringström. Tack skall Ni ha!“
Derefter satte han benen i rörelse.
Någon presentation mellan Gustaf och skogvaktaren egde icke 

rum. Den förre helsade till afsked och skogvaktaren besvarade 
helsningen. Derefter sökte Gustaf att komma på kammartjenarens 
venstra sida.

Denne märkte med tillfredsställelse denna belefvenhet och sade, 
under det de gingo vidare:

„Har Ni länge varit i hufvudstaden?“
„Flera år.“ #
„Der vet man, hvad som passar sig.“
„Jag får ödmjukligen bedja Er, herr kammartjenare, att i 

början hafva något undseende med mig. Jag har ännu aldrig
Skandinaviskt Naticmal-Bibliothek. 1883 32. Helvetets trappor 32.
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konclitionerat hos så höga herskaper. Ännu är det så mycket, 
som är mig obekant “

„Det inhemtas iätt. — Hufvudsaken är, att baron Albert 
tycker om Er, och“ -— han vände på hufvudet och såg på honom 
granskande upp i från och ned — „det skulle jag nästan — tro!“

Detta „nästan tro“ var ett angenämt klingande ord för den 
nye betjenten, ty endast och allenast deraf berodde hans längre 
qvarstannande, om den sjuke baronen tyckte om honom.

„Jag skall på allt sätt bemöda mig att förvärfva mig Er och 
herr baronens tillfredsställelse. Endast i att servera vid bordet 
har jag ingen öfning.“

„Ni har vid måltiderna endast att betjena den sjuke, och det 
är mycket enkelt, eftersom han icke får förtära annat än hafresoppa. 
Men i hvilka hus har Ni då varit, eftersom Ni icke en gång —“

„Jag har hittills varit sjukskötare och badare vid de stora 
lasaretten i hufvudstaden.“

„Jaså, nå det passar ju riktigt förträffligt. Då förstår Ni Er 
på att umgås med sjuka. Det visste jag inte om. Derom har 
baronen ingenting sagt.“

„Herr baronen antog mig genast, då han hörde det.“
„Har Ni varit der längre tid?“
„Öfver tre år, dels på Sabbatsbergs sjukhus och dels på Se- 

rafimerlasarettet.“
,,Då har Ni väl också inhemtat ett och annat om sjukdomarnes 

behandling?“
„Det lär man sig ovilkorligen. De flesta sjukdomar kan jag 

på egen hand behandla efter samma metoder, som jag på sjukhusen 
dagligen såg användas.“

„Nå det var mig kärt att höra. Det kan ju plötsligt hända 
hvem som helst något, då är det ju alltid angenämt, om Ni genast 
kan ge ett råd, innan doktor Werner hinner komma, och det 
dröjer ofta flera timmar.“

„Allt hvad som står i min förmåga, är jag alltid villig att 
göra.“
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„Jag har också allehanda små krämpor. Vi fä väl någon
gång tillfälle att talas vid om de sakerna.“

Den gamle mannen såg flera gånger från sidan förstulet på 
den nye betjenten. „Underbart“, tänkte han. En märkvärdig
likhet — alldeles samma ögon.“

Det syntes i sjelfva verket, att Gustaf Ekström redan från 
början förvärfvat sig den mans gunst, som enligt hvad värdinnan 
på stationshuset hade sagt, egde oinskränkt magt på slottet. Det 
var alltid en lycklig början, och hvilka mål han än vidaie hade att 
uppnå, med hvilka svårigheter han skulle få att bekämpa, det 
goda intryck han såg sig hafva gjort på kammartjenaren uppfylde 
honom med glad förhoppning. Hela hans operationsplan hade 
plötsligt riktats på gubben, som gick vid hans sida, och att få 
hans gunst, ja att så mycket som möjligt förvärfva sig hela hans 
välvilja och förtroende, — det skulle blifva hans närmaste uppgift.

Skogsparken upphörde snart att vara oregelbunden. Man be
fann sig på höjdens platå. Vägen delade sig i två armar och om
slöt en med almar infattad dam, på hvilken ett antal stolta svanor 
summo kring. Der bakom såg man en stor mägtig bygnad höja

sig öfver träden.

FEMTE KAPITLET.

Vid sjukbädden.
Slottet Sporreholm bestod nu mera af en gammal, obebodd 

del, och en i normandisk stil uppförd, med götiska pelare, ett högt 
torn och flera småtorn försedd nybygnad. Båda delarne stodo i 
förbindelse med hvarandra. Det äldre slottets väldiga stenmassa 
gjorde numera såväl inifrån som utifrån ett dystert intryck.

Så mycket trefligare tog den af baron Karl von Sporre upp-
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förda nybygnaden sig ut, Jjus, luftig och modern, som den var, 

sam iniedd med rikedomens beqvämligheter och lyx.
Rummen mot söder i nedre våningen beboddes af baron Al- 

ert samt hans lärare och betjent. I belétagen bodde baron Stefan 
i andra våningen den gamla baronessan. Af hänsyn till den 

sjuke egde afven de gemensamma måltiderna rum i andra vå
ningen, afvensom den öfliga aftonsammanvaron mellan familjens
medlemmar samt deras följe af sällskapsdamer, guvernanter och

I ett åt gafvelsidan beläget, af solen klart belyst rum, från

l'a Z 1-detta. Ög°”bliCk ÖPPMd dörr förde direkt i träd- g r en, g i en till liggplats inrättad vagn en ung man eller fast-
™er g” ®°S*e ““ Sext0” är< Bakom haDS rygg voro uppstaplade 
en mängd kuddar för att hålla öfverdelen af hans kropp i upprät
ställning. De utsträckta, förlamade och nästan borttvinade benen 
voro betackta med sidentäcken. Hans fina uttrycksfulla, aristo
kratiska ansigte var trots den afskräckande blekheten och de in
fallna kinderna af en nästan qvinlig skönhet. Hans stora, intelli
genta uttrycksfulla ögon voro mörka till färgen och likaså det
tjocka lockiga håret.

Vid hans bädd stod ett litet bord, och på detta bord lågo 
flera böcker samt ett häfte latinska stilöfningar.

Klockan var nära tolf på middagen. En af böckerna — 
vi n metamorfoser — låg uppslagen framför den sjuke. Han 

hade nyss öfversatt ett stycke derur.
»Är det inte bättre, att vi sluta, herr baron?“ sade en uno-

man med något grofva men vänliga ansigtsdrag, som satt bredvid
vagnen. „I dag tyckes den latinska lektionen ha särskildt an- 
gripit Er.“

„Må vara då,“ sade den sjuke. „Jag känner mig verkligen 
något uttröttad. Skulle det kunna vara en verkan af vårluften, 
som så skön och varm tränger in genom dörren? Och skulle svält- 

oktorn ha rätt i sitt påstående, att jag inte tål luften ? Säg mig 
uppriktigt, käre herr licentiat, har Ni förtroende för doktor Werner?“
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„Ja, naturligtvis. Hvarföre skulle jag inte det, herr 
baron?“

„Nå ja, det kan ju också hända, att han är en dugtig läkare. 
Jag har ju blifvit vid lit. Jag var väl också mycket sjuk, och 
om jag undantager mina döda ben, så är jag för länge sedan frisk 
igen, men fortfarande måste jag svälta! Vet Ni, herr licentiat, 
hvad hunger är? Ack när jag hör hans vanliga afskedsfras: „diet, 
för Guds skull diet, herr baron, verkligt genomförd diet är den 
bästa medicin. Genom diet skall äfven förlamningen i Edra ben 
häfvas. — Diet, diet, diet! Jag vore i stånd att af raseri kasta 
en bok i skallen på mannen!“

„Jag ber Er, herr baron, uppreta Er inte,“ sade filologen 
ängsligt. „Ni vet att jag inte får ingå i svaromål med Er i denna 
sak, och att fru baronessans stränga befallning lyder, att så fort Ni 
vidrör detta ämne skall jag genast lemna rummet.“

„I ären förträffligt dresserade allesammans“ sade den unge
baronen med kufvad förtrytelse.

„Har jag icke redan mot mina order öppnat dörren till träd
gården?“

„Ja, jag är Er ju också tacksam derför. Stäng den nu igen. 
Kammartjenaren kan hvilket ögonblick som helst komma, och han 
skulle genast tala om det för farmor. Ni kunde träffas af hennes 
onåd, och det skulle jag dock icke vilja!“

„Jag vågade det i dag, emedan jag hade medlidande med 
Er längtan efter, som Ni uttryckte Er, ett andedrag af våren.“

„Förlåt mig min häftighet, herr licentiat, men ibland kan jag 
icke beherska mig. Måste jag icke umbära allt, allt här i verlden?“

Licentiat Bånge hade stigit upp och tillslöt nu trädgårds-

dörren.
„Tror Ni något på aningar, herr licentiat?“ sade den sjuke 

efter en paus.
„Hvad menar Ni med det?“
„Kan något godt. eller ondt, som skall hända menniskan, redan
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sända sin skugga förut och i vårt inre nedlägga en aning om det 
kommande ?“

„Det är ett problem, hvarom de lärdaste filosofer länge hafva 
tvistat utan att hafva kommit till något resultat.“

„Jag tror derpå. Jag vet bara inte, om det är något gläd
jande eller ledsamt. Men jag har en känsla af, att någon ting 
märkvärdigt och betydelsefullt förestår mig.“

„Låtom oss hoppas, att det då är Ert fullkomliga till- 
frisknande.“

„Fullkomliga? Ack, derpå tror väl ingen nu mera, icke ens 
doktor Werner. Ja, jag är öfvertygad, att han redan anser mig 
som dödskandidat. Då jag nyligen hade förkylt mig och måste hosta 
en vecka, så visade han en mycket betänksam uppsyn, och då musik
läraren i yttre rummet frågade honom, huru det skulle gå för mig 
- den dumme betjenten Frits berättade för mig allt sammans, ty 
han hade stått bredvid och hört på — svarade han, att han 
fruktade, att bröstet redan var angripet. Men deri misstager han 
sig, den gode svältdoktorn, lungsot har jag ännu inte fått. Hostan 
upphörde åter fullständigt redan efter några dagar.“

„Ni säger sjelf, herr baron, att den dumme Frits relaterat för 
Er detta yttrande. Kan den enfaldige karlen icke hafva fullkomligt 
missförstått detsamma?“

Baron Albert teg ett ögonblick och bläddrade med den lilla 
magra handen mekaniskt i skrifboken, som innehöll hans latinska 
stilöfningar. Efter några ögonblick sade han:

„Det är dock besynnerligt, huru jag blir upprörd af att vänta 
på något till och med i sig sjelf obetydligt, som jag vet skall hända 
mig under den närmaste tiden. Jag blir deraf försatt i en ovanlm 
spänning. Så till exempel i dag min nye betjents ankomst 
Nåja, för mig är då saken äfven icke så alldeles utan vigt. Det 
ar ju inte likgiltigt, huru en menniska är beskaffad, som beständigt 
är i min närhet, som kläder af och på mig och hjelper mig, och 
som jag till och med dagligen måste samtala med. Om han bara 
inte är så tölpaktig och dum som Fritz. Huru ofta fick jag icke
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förarga mig öfver honom! Pappa, som engagerade honom i hufvud- 
staden, sade att hans yttre gjorde ett mycket godt intryck. Kommer 
det sig af min sjukdom, herr licentiat, att sympati och leda hos 
mig genast blifva så exorbitanta?“

Han väntade intet svar på denna fråga utan fortfor genast:
„Hvar kan väl Maria vara? Hon lofvade mig att i dag på 

morgonen komma hit med blåsippor. O, lyckliga tid, då jag ännu 
kunde springa omkring med henne i skogen och med egen hand 
plocka dessa mina älsklingsblommor.

I detta ögonblick klappade det på dörren, som ledde till 
korridoren, och sedan Albert ropat, „stig in“, trädde kammar- 
tjenaren in, bugade sig och sade:

„Jag ville underrätta om, att den nye betjenten nyss har 
kommit Och för ögonblicket befinner sig hos fru friherrinnan. När 
befaller Ni, att han skall föreställa sig för Er?“

„Naturligtvis genast, så snart han är ledig från farmor.“
„Skall ske,“ sade den gamle och aflägsnade sig åter.
„Har Ni ytterligare några befallningar för mig?“ frågade 

licentiat Bånge.
„Jag tackar Er, timmen är ju slut. Ämnar Ni Er ut att 

promenera?“
„Det var verkligen min afsigt.“
Licentiat Bånge rekommenderade sig, och den sjuke, unge 

baronen blef ensam, med sällsam spänning väntande på sin nye*

tjenare.

SJETTE KAPITLET.

*

Baronessan.
Sedan Gustaf Ekström i kammartjenarens sällskap kommit till 

slottet, tillsade denne honom att först göra litet toilett och sedan
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följa med upp i andra våningen för att blifva förestäld för baronens 
mor, hennes nåd fru baronessan.

Baronessan Sporre, fordom fru Kihlblad, var nu en silfver- 
hång gumma. Men det var med henne som med hennes kammar- 
tjenare, den fordne nihilisten, detta hår ingaf ej den vördnad, som 
motsvarade den höga åldern, och derföre hade det vid första an
blicken en rakt motsatt verkan. Det gaf åt kammartjenaren något 
komiskt, och hos grefvinnan förhöjdes deraf det nästan skräck
injagande intrycket. Personer, som icke hade pröfvadt mod och 
djerfhet, hade ofta blifvit skrämda af detta askfärgade roffågels-
ansigte med den spetsiga hakan och de skarpa grå ögonen, som 
liksom borrade sig in i folk.

I andra våningen bebodde baronessan egentligen blott två rum, 
en sängkammare och en liten salong, som dock erbjöd tillräckligt 
utrymme för hennes vana att hela timmar vandra fram och tillbaka 
på golfvet. Denna salong gjorde ett egendomligt, grått intryck, ty 
tapeter, gardiner, möbelöfverdrag, ja till och med mattorna och bord- 
dukarne, allt var af samma entoniga grå färg som baronessans och 
hennes sallskapsdams sidenklädningar. Då man beträdde rummet, 
var det också, som om man med ens blifvit omgifven af den
tunga luften en melankolisk dimmig Oktoberdag, då man har lik
som tungt för att andas.

Äfven sällskapsdamen känna vi igen. Det var fröken Sofi, nu 
gammal vorden, som redan hade kunnat fira sitt femtioårsjubileum 
i tjensten. Det var dock fortfarande dessa båda qvinnor emellan 
intet annat band, än det vanan knutit. Och dock kunna de icke 
umbära hvarandra. Baronessan behöfde någon, som hon åtminstone 
till hälften kunde skänka sitt förtroende, och med hvilken hon 
kunde samtala om lifvets händelser. Fröken Sofi blef deremellan 
ibland nastan tyranniskt behandlad, men hon förstod sig på att 
hamnas pa sitt sätt och ofta med god framgång. Med små nåi- 
styng gaf hon Gundborg alla de obehagligheter tillbaka, som hon 
var tvungen att fördraga af henne. Hon lät icke gå något er
bjudet tillfälle obegagnadt förbi att förarga baronessan, såra
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hennes stolthet oeh säga henne obehagligheter. Och hon sade allt 
detta icke såsom om hon ville förarga henne utan framkastade det 
lätt i helt oförarglig ton. Men af hjertat triumferade hon, när 
hon märkte, att det gjorde önskad verkan. Det måtte vara i fa
miljen eller bland underordnade, så snart något obehörigt passerade 
i slottet, bar hon genast fram det, så snart hon kunde förutsätta, 
att baronessan deraf skulle blifva pinsamt berörd. De minsta små 
saker försmådde hon icke, utan använde just dem med förkärlek. 
Att det var hon, som rapporterade allt, visste alla, som bodde på 
herrgården. Om baronessan fruktades af alla, kanske med undan
tag af Albert, så hatades Sofie ännu allmännare.

Baronessan Gundborg Sporre satt vid sitt skrifbord och hade 
just slutat ett bref till skogvaktaren Ringström.

Sedan hon hade kuverterat brefvet, reste hon sig och sade: 
„Historien med Maria måste taga slut. Pojken är ju, som om 

han vore tokig i henne. Frånsedt den skadliga nervretning som 
en sådan böjelse måste medföra för Albert, blir förhållandet allt 
för intimt. Jag tycker inte om ett kärleksförhållande med en hans 
underlydandes dotter. Jag har skrifvit till Ringström, att om han 
så fort som möjligt skickar Marie upp till Stockholm till att 
böfja med på ett år — så skulle han göra mig ett nöje. Han har 
slägtingar der uppe. Ur öga — ur sinne och minne !“

,,Om Ni bara inte kommer att bedra’ Er på den saken, kära 
Gundborg,“ svarade sällskapsdamen harmlöst och undfallande. „Det 
är ju en kärlek, som redan har gifvit sig luft i ord, och det skulle 
icke alls förundra mig, om Albert med sitt ofta i dagen lagda 
svärmeri för det borgerliga på fullt allvar kom på den tanken att 
upphöja den vackra flickan till sin gemål.“

„Ni drömmer, Sofie,“ ropade baronessan något retad. Albert 
är en baron Sporre och skall aldrig glömma sin börd och sin

rang.“
„Men han är dock äfven sin farfars ättling, och han lade ju 

också i dagen en afgjord sympati för borgerliga element.“



382

„Låt bli att göra anspelningar på min gemåls förirringar. 
Ni vet, huru mycket det hvar gång irriterar mig.“

Den goda Gundborg hade alldeles hunnit glömma, att Kihlblad 
klingar nästan lika plebejiskt som Malmström. Men det var ju 
också så länge sedan, och så hade hon blifvit gammal under tiden.

„Jag skulle låta honom ha den der förströelsen qvar, kära 
Gundborg. — Hvem vet huru länge han får hafva sin glädje der- 
af!“ tilläde Sofie i sötsur ton.

„Ni ser för mycket i svart. Har inte doktor Werner ännu i 
dag sagt oss, att tillståndet håller på att förbättras ?“

„Jag vill inte ängsla Er, men det förekom mig, så som den 
för resten flyktigt och liksom i förbigående afgifna förklaringen var 
ett sådant der trösteord f som läkare alltid hafva till hands. Hans 
minspel uttalade egentligen motsatsen.“

„Nej, nej, ni misstager Er. Albert är verkligen bättre. Ho
stan har alldeles upphört.“

Baionessan gick upprörd fram och tillbaka i rummet.
„Ack,“ fortfor hon, ,,om jag måste upplefva den ende manlige 

arftagarens död, och att det stora godset öfverginge till en sido- 
linie — ! Men det är ju icke möjligt!“

Fröken Sofie hostade tillfredsstäld i sin näsduk. Hon hade 
uppnått, hvad hon velat. Hon hade förvandlat hoppet om Alberts till
frisknande i tvifvel, och väckt bekymmer för, att den sjuke fidei- 
kommissarien kunde hafva kommit på den ideen att göra en mes
allians. Efter denna framgång kunde hon bestå sig med att säga 
ett lugnande ord.

„Jag kan ju också misstaga mig,“ sade hon. „Säkert är åt
minstone inte möjligheten af en förbättring förbi. Men hvad flickan 
med de bruna lockarne beträffar — Maria —“

„Ni har i rätt tid visat mig en fara — ännu skall han kunna 
bära skiljsmessans smärta — hon skall och måste bort!“
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Det klappade två gånger på dörren. Baronessan ropade : 
„stig in!“ ock kammartjenaren inträdde i rummet.

„Den nye betjenten är kommen,“ sade Rydberg. Han väntar 
ute i tamburen. Är Ers nåd kågad för att nu taga emot konom?“ 

„Låt konom komma in. Under tiden skall Ni sjelf bestyra
detta bref till skogvaktare Ringström “

Hon räckte kammartjenaren det förut skrifna brefvet, och 
Rydberg aflägsnade sig med en bugning men öppnade genast åter
dörren ock lät Gustaf Ekström inträda.

Denne kände sitt hjerta klappa men till det yttre var
kan lugn.

Rydberg kade högt nämnt hans namn, då han steg in. Han 
beköfde alltså icke att presentera sig utan måste afvakta baronessans

tilltal.
Den senare dröjde dermed i flera sekunder. Först sedan kon 

mönstrat konom med skarp blick ock liksom tillfredsstäld af sin 
undersökning lätt nickat med hufvudet, sade kon:

„Min son, baron Sporre, kar berättat mig, att Ni flera år

tjenstgjort på sjukhus.“
„Ja, Ers nåd, i tre år!“
„Med hänsyn dertill engagerade han Er genast. Äfven för 

mig är det mycket lugnande, att Ni förstår Er på att behandla 
sjuka. Jag väntar af Er, att Ni efterkommer alla min sonsons 
baron Alberts önskningar, utom i sådant som strider emot läkarens 
föreskrifter. Skulle han yttra önskningar, som gå derpå ut, så skall 
Ni genast derom underrätta mig. Jag gör Er ansvarig för kvarje 
oförsigtigket ! Så snart som möjligt skall doktorn sjelf meddela 
Er nödiga instruktioner. Derjemte önskar jag att hvarje afton få 
noggrann rapport öfver allt, som tilldragit sig i min sonsons rum, 
hvarmed han sysselsätter sig, hvilka personer han tager emot, ock 
kvad kan förhandlar med dem. Blott om han öfvervakas med den 
yttersta omsorg, om kvarje skadligt inflytande hålles fjerran ifrån 
konom, kan något tillfrisknande vara att vänta. Ger Ni oss an
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ledning till att vara nöjda med Er, så skoja vi inte se så noga n| 
en liten extra belöning.“ g

„Jag skall göra mig all möda att förvärfva mig hennes nåd 
fnr friherrinnans belåtenhet,“ svarade Gustaf i ödmjuk ton och 
under en passande bugning.“

„Jag väntar det bästa. Sök nu åter upp min kammartjenare 
och lät honom föra Er till min sonson!“

Den nye betjenten bugade sig ännu en gång, och sedan han
kastat en flyktig blick på det gammalmodiga, ganska höga oeh med
mycket elfenben inlagda skrifbordet, hvars klaff ännu stod öppen 
lemnade han rummet.

„Jag tycker om hans utseende,“ sade baronessan. ,Jag 
oppas, att vi i honom hafva gjort en god acqvisition.“

„ Nl ltlgen tinS Pä den nye betjentens ögon, kära
Gundborg?“ frågade fröken Sofie med mild stämma.

„Nej, hvad menar NiP“
„Det är samma, bruna ögon som på porträttet af baron Carls 

sä kallade första gemål, som Ni förvisat till skräpkammaren.“
„Jag tycker, att Ed ra ögon i dag bara se märkvärdigheter.“ 
Efter denna anmärkning stängde hon sin sekretär, stoppade 

nyckeln i sm klädningsficka och gick derpå in i ett annat rum.
Sällskapsdamen drog sina läppar till ett hånfullt leende och 

fortsatte med en min af tillfredsställelse att sticka på en hvit
LrTf’frln^SoÏÏÏg8'’ ^ P%ade ^ Största

.... Af‘° “'nuter senare trädde Gustaf Ekström in genom dörren 
ill Alberts rum. Kammartjenaren hade gjort här på samma sätt

GH^baka UPPe’ ÖPPMt dÖm,n’ na“net °Ch derpå draSU sig

Men vid den första blick, som den nye betjenten kastade på
Jen sjukes vackra ansigte, studsade han ovilkorligen tillbaka, och i
hans inre Ijod en tanke, som kunde uttryckas i ungefår dessa ord:

„Ack m,n Gud, hvilken underbar likhet med min så korta 
och dock så ljufva dröm!“
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SJUNDE KAPITLET.

Husbonde och tjenare.
,.Ah, der är du ju,“ ropade Albert emot den nye betjenten. 

,,Jag har gladt mig åt din ankomst. Jag vet af min far, att du 
är förtrogen med sjukvård. Den tanken är mig mycket angenäm* 
Det blir då säkert en hel hop af dina åligganden, som icke blifva 
så besvärliga för dig som för dina företrädare. Jag blef förstämd 
hvarenda gång, när jag märkte, att de gjorde någon ting med 
motvilja “ *

Den sjuke var mycket öfverraskad af sin nye uppassares fina 
och anslående yttre.

,,Det finnes icke något göromål i mitt yrke, som på ringaste 
sätt kan falla mig besvärligt, herr baron,“ svarade Gustaf. „Jag 
måste endast bedja Er att i början hafva något öfverseende med 
mig. I allt hvad som tillhör sjukvården tror jag mig nog om att 
kunna bestå en examen när som helst, men i andra punkter, som 
höra till en förnäm herres uppassning, är jag icke lika väl hem
mastadd. Jag hoppas dock att under herr baronens godhetsfulla 
ledning snart lära .mig det.“

Albert såg förvånad på sin betjent. Dennes hela uppträdande
och hans valda sätt att uttrycka sig, som likväl icke hade något
spår af affektion, förrådde omisskännbart en grad af andlig bildning, 
som man icke är van att finna hos en tjenare.

Den unga baronen hade dittills tilltalat sin betjent med du, 
och denne hade icke låtit märka annat, än att detta tilltalsord var
på sin plats. Alberts i sjelfva verket väl utvecklade fina känsla
förstod genast, att han här icke hade att göra med någon betjent 
af det vanliga slaget. Något dröjande och halft motsträfvigt fort
for han med duandet.

„Du heter ju Gustaf? Gustaf Ekström?“
„Ja, herr baron.“
„Har du några föräldrar i lifvet?“

Skandinaviskt National-Blbliothek. 1883. 33- Helvetets trappor. 33.
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„Nej “
„EI vem var din fader?“
,,En fattig extra ordinaire tjensteman, soin Jifnärde sig med 

renskrifning.“
,,Du tyckes hafva en god skolunderbyggnad.“
„Jag var i öfversta klassen på gymnasium och hade en ter

min qvar till studentexamen.“
„Då stå vi ju på samma bildningsståndpunkt. Min lärare 

säger, att äfven jag snart bör vara mogen för denna examen.“
Och ovilkorligen öfvergående till tilltalsordet Ni, fortfor Albert:
„Hade Ni ingen lust att studera?“
„Väl lust, herr baron, men det fattades mig medel. Jag hade * 

mycket gerna velat bli läkare.“
„Huru kom Ni då att stanna på en sjukskötares anspråks

lösa plats?“
„Dels af behof, dels af böjelse. Då min far hade dött, och 

jag genom hans död beröfvades alla medel att uppehålla mig, ar
betade jag flera år som skrifvare hos en advokat, blott för att kunna 
lefva. Från barndomen hade jag haft största lust att studera me
dicin. Då bief en sjukskötareplats ledig på lazarettet, jag sökte 
den för att kunna blifva en handtlangare åt den medicinska veten
skapen, då jag ej kunde få bli en af dess utöfvare.“

„Och hvad föranledde Er till att antaga betjentplatsen hos mig?“
„Den höga lönen. Jag har för afsigt att, då jag har samman- 

sparat ett litet kapital, fara öfver till Amerika och der slå mig ned 
som läkare, I Amerika fordras ingen examen. Jag har genom 
daglig öfning grundligt lärt mig att behandla sjuka, men jag har 
derjemte äfven flitigt idkat teoretiska studier, så att jag är öfver- 
tygad om min duglighet att kunna bli en god läkare. Af de in
komster, som jag hade vid lazarettet, var det mig icke möjligt att 
spara något för öfver resan.“

Det var en saga, som han nu berättade för den unge baronen, 
men en saga, som förut var så väl genomtänkt, att han nu kunde 
förtälja den flytande och utan att motsäga sig. Han hade sagt
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till sig sjelf, att ingen ting skulle blifva svårare för honom än att 
i hvarje ögonblick förneka sin bildning. Hade han en gång sagt, 
att han genomgått skolan och gymnasium, så var det icke mera 
något anmärkningsvar dt, om han förrådde verkliga gedigna kun
skaper. Han vann äfven derigenom, att han icke kunde ställas i 
jemnbredd med det öfriga tjenstefolket, en belägenhet, som i 
längden skulle blifvit svår att uthärda, och han visste icke, huru 
länge han skulle behöfva att stanna qvar på platsen.

Men när nu den sjuke, för hvilken han genast kände en egen
domlig sympati, under hans berättelse såg på honom så tioväidigt 
med sina själfulla ögon, så steg så småningom en blygselns rodnad 
upp på Gustafs ansigte. Det föreföll honom, att han begick något 
orätt genom att säga en osanning åt den sjuke gossen med de 
älskliga ansigtsdragen. Men fick och kunde han väl handla annor
lunda? Var icke hela hans existens här en lögn? Denna existens 
var hård och bitter, men den måste fortsättas, följderna fingo blifva 

hvilka som helst.
„Jag fruktar blott,“ sade den unge baronen efter en liten 

paus, att med Er bildning skall en så underordnad ställning som
den simple betjentens icke länge behaga Er.“

„Jag tror det likväl,“ svarade Gustaf, sedan Ni mottagit mig

‘så nådigt.
„Jag tänker mig att det skall bli Er kärare att få intaga Er 

middag ensam på Ert rum än gemensamt med det öfriga tjenste

folket.“
„Jag skulle verkligen tacksamt föredraga det förra.“
„Äfvenså vill jag inte tvinga Er att bära livré.“
„Herr baronen är mycket god. Herr baronen kallade mig i 

början du, vill herr baronen icke fortsätta dermed?“
„Skulle det inte vara Er oangenämt?“
„Jag beder derom.“
„Jag gör det äfven gerna, men på andra grunder och på ett 

annat sätt än med den öfriga betjeningen. Jag vet icke Ni har 
— du har något så förtroendeväckande —“
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ronen känner mig ännu allt för litet.“

Albert teg ett ögonblick och sänkte hufvudet. Det såg ut, 
som om han fullföljde någon särskild tanke.

Mer en kort stund riktade han åter sina ögon på Gustaf 
och sade:

Mitt mm ligger bredvid min sängkammare. Du kan nu gå
och göra dig hemmastadd der. När jag behöfver dig, skall ja* 
ringa. « J °

Gustaf bugade sig och lemnade rummet.
Albeit bief q var, försjunken i djupt begrundande.
»Hvarfore är han bara en betjent!« sade han hö^t för 

sig sjelf.

*

Fjorton dagar voro förflutna.
Btt egendomligt förhållande hade dag för dag allt mera ut

vecklat sig mellan betjenten och hans herre.
Albert talade aldrig i befallande ton, då han önskade något, 

utan bad alltid vänligt derom.
De stunder, då Albert icke hade lektion eller måste uppe

hålla sig i familjerummet, var Gustaf nästan uteslutande hos den 
sjuke i hans ram, hvarest då mellan dem båda fördes en liflis 
underhållning. Dervid hade Albert tillfälle att göra den anmärk
ningen, att hans betjent besatt en ovanlig rikedom af kunskaper 
och bildning, ja att han deri stod vida högre än han sjelf.

Under loppet af dessa fjorton dagar hade det inbördes för
hållandet mellan dem småningom nästan blifvit ombytt : herren hade 
respekt och aktning för sin betjent. Inför andra var detta mindre 
synbait, ty med all rättframhet öfverskred Gustaf aldrig gränserna,
lat aldrig förleda eller hänföra sig till något förtroligt eller mot 
respekten stridande yttrande.

Albert kände, att Gustaf tjenade honom med glädje, att han
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hade intresse lör honom och hans lidanden, och denna iakttagelse 

gjorde honom lycklig.
Dertill kom, att han sympatiskt berördes af Gustafs vackra 

yttre och af hans fina väsen. Ibland erfor han en känsla af blygsel 
öfver, att en sådan man skulle göra honom de lägsta tjenster, 
samt att han skulle vara tvungen att mottaga dem, och han hade 
flera gånger funderat på, huru han skulle kunna befria honom der-

ifrån utan att förlora honom som tjenare.
Det var vid middagstiden. Den latinska lektionen var slutad, 

och läraren hade lemnat rummet. Strax derefter beträdde Gustaf

detsamma.
Sedan den senare stält böckerna på sin plats och lösskrufvat 

det improviserade bordet från vagnen, sade Albert.
»Har du ännu sett min syster Rosa?«
»Nej, jag har ännu inte haft den äran.«
»Hon kom i går afton hem från Rosersberg, der hon, som 

jag förut berättat dig, i fjorton dagar varit på besök. Jag är 
mycket glad öfver, att hon åter är hemma. Hon är mm enda for
trogna och har genom sitt sällskap fördrifvit mången tråkig stund 
för mig. Jag formligen grufvade mig för hennes bortvaro, men 
tiden har, Gud ske lof, icke blifvit mig lång. Jag vill öppet till
stå för dig, Gustaf, att jag är lycklig öfver att hafva funnit en 
menniska, inför hvilken jag kan uttala mitt hjertas tankar. Det

skall jag ju alltid kunna?«
»Herr baronens förtroende skall jag aldrig missbruka.«
»Men skall du blifva i stånd att alltid hålla detta löfte?«

»Huru så?«
„Har min farmor icke gifvit dig särskilda instruktioner?«
»Det har hon visserligen gjort. Hon har gifvit mig i upp

drag att hvarje afton lemna henne en noggrann berättelse öfver

allt hvad Ni gör och förehafver.«
Albert såg ängsligt pä den talande.
»Och du har efterkommit hennes befallningar?«
»Jag har och skall göra blott hvad känsla och samvete före-
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skiifyer* mig, men framför allt aldrig förnedra mig till att spela 
rollen af en simpel spion,«

»0 tack, tusen tack! Huru det gläder mig, att du säger 
mig detta så öppet - nu är mitt förtroende till dig orubbligt! 
Ser du — jag har utom min syster Rosa och min lilla väninna 
skogvaktarens dotter, ingen själ, för hvilken jag kan hysa förtroende. 
Alla böja sig mer eller mindre under min farmors ok. Licentiat 
Bånge och min musiklärare, herr Unger, äro ganska hyggliga karlar, 
men har jag någon gång en önskan, så fråga de först farmor, om 
de få uppfylla den. Var försäkrad, Gustaf, att om du skulle komma 
i någon konflikt med henne, så lemnar jag dig icke i sticket. 
Afven min magt är icke så ringa, må du tro; det finnes bara en 
klippa, mot hvilken den strandar, nämligen doktor Werner. 1 
denna punkt är min farmor obeveklig, i allt annat låter hon mig 
få min vilja fram, så snart jag bara spelar en smula komedi. 
Tank inte för den skull något dåligt om mig, för att jag tillgriper 
dylika medel! Men den som står midt emot en sådan herskareta- 
lang,^ han måste ibland taga sin tillflykt till en list, om han vill 
nå sitt mål. Har jag nu en önskan, som jag icke finner obillig, 
och jag får afslag på densamma, så behöfver jag bara låtsa att 
bh mycket upprörd, och genast får jag min vilja fram. Ty doktor 
Werner har sagt, att hvarje, äfven den ringaste sinnesrörelse måste 
undvikas. En fruktansvärd ängslan för, att den siste manlige 
telningen af hennes familj skulle kunna dö, åstadkommer hos min 
farmor med hänsyn till mig en eftergifvenhet, som hon annars 
icke låter sig komma till last. På detta sätt har jag förvärfvat 
mig en magt, som äfven skall komma dig till godo. Och ännu i 
dag skall du få se ett prof derpå. Jag har under de sista da- 
game fått en förträfflig idé!«

»Visa mig den vänligheten,« fortfor han, »och uppsök kammar- 
tjenaren, bed honom att genast begifva sig till min farmor och i 
mitt namn bedja henne att före frukosten ett ögonblick komma hit
ned till mig, emedan jag har något nödvändigt att tala med 
henne om.«
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»Skall genast ske, herr baron.«
»Så snart min farmor åter har aflägsnat sig, så kom genast 

in till mig!«
»Som herr baronen befaller.«
Gustaf aflägsnade sig, och Albert blef ensam qvar på sin sjuk

bädd med ett lyckligt ansigte.

ÅTTONDE KAPITLET.

Rosa.
Yid samma tid vandrade en ung dam långsamt framåt på 

parkens sandade vägar. En hvit med röda Schleifer besatt morgon- 
klädning omslöt löst kroppen. En rikedom af lätt vågigt, brunt 
här betäckte det vackra hufvudet. Det sammanhölls blott baktill 
med ett svart band, derefter hängde det löst och räckte långt ned

om midjan.
Hennes ansigte var af klassisk skönhet, och den trots det 

friska utseendet påfallande likheten med baron Albert förrådde 
vid första ögonkastet, att denna älskliga flicka var hans syster,

fröken Rosa.
En bredrandig stråhatt, hvars band voro sammanknutna, 

hängde på hennes arm. Hon behöfde under de höga trädens skugga 
intet skydd mot solens strålar. Hennes hnfvud, som hon annars 
brukade att bära så stolt, var i detta ögonblick sänkt, liksom sökte 
hennes blickar något på marken. Men detta var icke fallet. Det 
var den ovilkorliga sänkning af hufvudet, som man iakttager, då 
man mycket allvarsamt och djupt tänker på någon ting och dervid 

glömmer verlden omkring sig.
Den som förut känt fröken Rosa och ville jemföra hennes
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förändring hade egt rum.

Annu för tre månader sedan kunde hon som ett uppsluppet
bain i sällskap med sm fars jagthundar stojande jaga genom slottets
rum, kunde utan hänsyn till den föreskrifna etiketten och till gamla
baronessans stora fasa inlåta sig i skämtsamma dispyter med hvem
som helst bland innevånarne i det friherrliga huset och drifva gäck
ined dem. Ännu för tre månader sedan förgick ingen dag, då
man icke någonstädes på herregården hörde en sång eller ett stycke
ur en opera, som hon med sin klockrena stämma sjöng som en
glad fogel. Ännu då hon samma vinter hade stigit i vagnen för
att fara till hufvudstaden och der tillbringa en månad, hade hon
sjungit slutet af den stora arian ur Friskytten: »alla mina pulsar 
brinna«.

Men sedan hennes återkomst var allt förstummadt, den glada 
sången, det uppsluppna skrattet — hon hade återkommit som en
helt annan menniska. Ett värdighetsfullt allvar hade trädt i stället 
för det barnsliga öfvermodet.

Den gamla baronessan hade icke mera anledning att klaga 
ofver, att etiketten blef åsidosatt. Hon hade sagt till sin sällskaps
dam, att hufvudstadslifvet och umgänget med andra damer af 
hennes stånd tycktes på ett välgörande sätt hos den unga flickan 
hafva väckt medvetande af hennes rang. Kosa hade nu till hennes 
glädje afven till det yttre blifvit en baronessa von Sporre. Och
fröken Sofi svarade i sötsur, läspande ton: »Ni kan ha rätt, kära 
Gundborg, dock förefaller mig en sådan öfvergåug från det upp
sluppna, obetänksamma barnet till den fulländade verldsdamen på 
så koit tid vara något onaturlig. Ni får medgifva, att hand i hand 
med denna förändring äfven gått en förändring i hennes uppförande 
mot baron Rudolf, om hvilken hon dock vet, att han är bestämd 
till hennes blifvande gemål. Det är ju icke omöjligt, att någon
ung man i hufvudstaden plötsligt kunnat (ängsla hennes hjerta!»

»Derofver kan väl Ni aldra minst döma, kära Sofi. Sä vidt
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jag vet, har Ni aldrig i Ert lif samlat några erfarenheter i hjerte- 
angelägenheter.«

I en något högre ton tilläde hon sedan: »Det måtte himmelen 
bevara oss för! Skulle Ni verkligen med Er eviga skuggrädsla 
hafva rätt, oeh föremålet för denna plötsliga böjelse är af stånd, 
så skola vi få veta det i sinom tid, men är hans stånd och rang 
ett enda trappsteg under min sondotters, så vet jag bestämdt, att 
hon besitter stolthet nog för att kunna undertrycka denna böjelse. 
Men jag är öfvertygad om, att Ni misstager Er i Ert antagande. 
Hvad baron Rudolf beträffar, så har han mitt ord, men blott under 
förutsättning att han äfven kan förvärfva sig Rosas samtycke. 
Jag vill icke på något sätt tvinga henne till detta parti. Han äi 
mycket skuldsatt. Jag har också endast lofvat honom min pro
tektion, emedan han är en Sporre. Och det är väl dessutom icke 
otänkbart, att endast räddningen ur den plötsliga lifsfaran kunnat 
framkalla detta allvar hos den unga flickan!«

Fröken Sofi framhviskade knappt hörbart :
»Det kan ju vara en möjlighet, att räddaren------- - — «
»Rätt så, gör Ni Rosa bara till hjeltinnan i en roman — 

lyckligtvis hafva alla efterforskningar efter denne räddare, för att 
få belöna honom för hans behjertade handling, blifvit fruktlösa.«

»Han kan ju ännu låta höra utaf sig!«
»För att sedan som lön gifva honom det räddade föremålet, 

den rika fröken von Sporre? Sådant har man hört och sett fön.«
»Och det skulle naturligtvis mycket tilltala Er romanälskande

smak.«
»Det vore en intressant lösning.«

*

Månne fröken Rosa tänkte på sin underbara räddning, der 
hon långsamt vandrade framåt under parkens träd?

Utan plan gick hon vidare. Plötsligt stannade hon framför



11 ^e11 ^"jd, hvarpå slottet och parken lågo, öfvergick
här i smala, gräsbeväxta terasser, som sänkte sig ända till djupt 
ned i dalen der floden rann fram.

Här stod en bänk, från hvilken man kunde njuta af en hän- 
iörande utsigt. Nere i dalen skummade floden framåt. Till venster 
låg den vänliga byn med den vackra kyrkan och en gammal ruin, 
som måleriskt höjde sig bakom byn. Till höger var en vidsträckt! 
odlad slätt, på hvilken jernvägen förde fram, och der man just i 
detta ogonbhck kunde se ett jernvägståg, som ilade framåt med 
stor snabbhet. Bortom byn och till höger om slätten begränsades 
det vackra landskapet af en pittoresk, delvis skogbevuxen bergskedja.

Rosa såg drömmande efter bantåget, som allt mera afläo-s- 
nade sig.

„ „Till hufvudstaden,“ sade hon sakta för sig sjelf och försjönk 
cierpå åter i sina tysta begrundningar.

Det var ett vildt kaos af tankar, som jagade genom hennes 
hjerna.

Liksom af en händelse såg hon ned öfver barrieren, som skiljde 
s uttmngen från parken, och såg der på den första terassen en 
mangd blåsippor och luktvioler blomma.

„Violer!“ utropade hon högt, och nu lupo hennes tankar ieke 
mera från det ena föremålet till det andra utan togo en bestämd
n ning. De gingo tillbaka till hvad hon upplefvat sistförflutna 
tjugofjerde februari.

Huru hade hon icke roat och gladt sig denna dag. Första 
gången skulle hon då få höra sin älskiingsopera „Friskytten.“

Hon kände visserligen denna opera ganska noga. Huru ofta 
hade hon icke med sin guvernant fyrkändigt spelat igenom klaver-
utdraget! Huru ofta hade hon icke sjelf sjungit alla sångerna, men 
hon hade aldrig sett den.

Två akter voro lyckligt förbi. Med ett intresse, som endast 
en verklig musikälskarinna kunde känna, hade hon följt hvarje sär- 
skildt nummer. Huru helt annorlunda förekom henne icke denna
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härliga, aldrig åldrande musik nu än från pianot! Då kom tredje 
akten med sin vargklyfta och de eldsprutande, nattliga odjuren.

Plötsligt tystnade sången och musiken. På scenen uppstod 
uro och förvirring. Ett klart sken flammade fram till venster 
mellan kulisserna. Det fruktansvärda likt en domsbasun dånande 
ropet: „eld“ trängde genom rummet, och efter detta rop uppstod 
bland åskådarne i salongen en förskräcklig förvirring. Liksom om 
detta enda rop hade kallat till lif en otalig mängd ekon, hörde 
man från alla håll, från parketten och raderna, det förskräckliga 
ordet upprepas, och sedan ett ropande, ett skrik, en jämmer, som 
ej kan beskrifvas. Alla hade rest sig, alla trängde mot utgångarne. 
Nya rop, ny jämmer, deremellan qväfningsskrik, bannor och strider.

Redan brunno alla kulisserna på venstra sidan, suffetterna och 
prosceniumsgardinerna. Nu slogo lågorna fram ur avantscenerna. 
Det såg ut, som om allt varit af fnöske och papper — så hastigt 

grep elden omkring sig.
Fröken Rosa satt aldeles ensam i den loge på första raden, 

som låg närmast avantscenen. Logen var abonnerad af en hennes 
slågtinge, ministern, grefve Hjelmstjerna. Förut hade hon alltid 
besökt teatern i sällskap med ministerns fru. Hennes far, som 
åtföljde henne till hufvudstaden, gick aldrig på teatern.

Då skulle ändtligen den länge bebådade och efterlängtade 
,.Friskytten“ gifvas. Till följd af ett illamående kunde grefvinnan 
Hjelmstjerna icke följa med den unga flickan. Så for hon ensam 
dit, blott följd af. en betjent. Den kära „Friskytten“ måste hon se.

Då det fruktansvärda ropet „eld“ skallade, hade hon i början 
blifvit sittande. Det var henne icke möjligt att resa sig. För
skräckelsen hade för ett ögonblick förlamat hennes leder. Derefter 
hade hon sprungit upp och bedöfvad och förvirrad ilat mot logens 
utgångsdörr. Hon skakade på låset - förgäfves Ö fasa.
Dörren var riglad utifrån. Hon skyndade tillbaka till sm plats 
lutade sig öfver bröstvärnet och ropade med ett genomträngande 
skri ned åt parkett: „hjelp! Rädda mig! Logedörren är riglad!“

I samma ögonblick såg hon, huru lågorna redan ringlade sig
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u avantlogen, som blott var skiljd Mn hennes genom en 
TT n.An,UU e" gäng r0pade h0n om räddning> sedan ilade 
förgäfves! ^ *“ ^ Skaka den “> *»«

Redan hörde hon ett sprakande och brakande från den andra
ogen. Det svartnade för hennes ögon. Hennes hjerna omtöcknades. 

Hon sjönk vanmägtig ned.
Hvad som sedan skedde med henne, visste hon icke, och hon 

hade annu i dag ingen ting erfarit derom.
Da hon åter slog upp ögonen, låg hon utsträckt på en solfa 

ett frammande rum. Hon såg böjd öfver sig en ung man med 
ett vackert, ädelt ansigte, hvilket förekom den ännu i ett halft 
diommande tillstånd försänkta flickan såsom tillhörigt en sagans

Hon hörde honom säga: „M lefver? Gud vare iof!“ Hon 
s g oci ande, huru han böjde sig ned och tryckte en varm kyss 

ennes mun. ^ Hon besvarade kyssen och log under inflytandet 
yc sa ig känsla var det icke alltsammans en dröm9 Han 

sade vare detta min lön. Vi skola väl aldrig återse hvarandra!“ 
Och så loste han en violbukett från hennes bröst och tilläde

minn TT "T“ *** « med såsom ett
„ , ' a eD yckl‘gaste °ch — olyckligaste stunden i mitt lif.

an a ägsnade han sig långsamt. Ankommen till dörren såg 
an sig annu en gång tillbaka, vinkade med handen, kring hvilken 

en hvit duk var lindad, och var försvunnen.
.ÄnnU. Var h0n icke 1 stånd at‘ röra sig för att kalla honom 

, a' Annu låg hon der orörlig i den känsla, som denna under- 
bara scen qvarlemnat hos henne.

Plötsligt kom hon med ens till full besinning, och de rysliga 
rage serna på teatern återkommo blixtsnabbt i hennes minne, 

en hade det skedda verkligen icke varit bara en dröm?
- , och tusen gånger nej. Buketten var borta, och der låg 

en allt forbrand handske. Hon hade sett, huru räddaren dragit 
‘en f.ån handen och lindat sin näsduk der omkring. Iiaskt sprang
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hon fram, sjukdomen var häfd, hennes krafter kommo åter. Hon 
upptog handsken från golfvet — det var blod på den och 

gömde den vid sin barm.
Nu betogs hon af en fruktansvärd ångest. Det föreföll henne, 

som om hon åter igen var instängd, och allt omkring henne stod 
i lågor. Ånyo ett rof för fasan skyndade hon till dörren. Den lät
öppna sig. Gud ske lof, hon kunde gå ut.

Men hvar befann hon sig? Hon hade kommit ut i en lång 
och bred korridor, i hvilken en mängd menniskor, deribland äfven 
några brandsoldater rörde sig. Här och hvar stodo enskilda 
grupper, som samtalade sinsemellan. Men ingenstädes kunde hon 
upptäcka någon ängslan eller oro. Alla voro inbegripna i en lifiig 
konversation. — Talträngdhetens slussar äro aldrig mera vidöppna

än efter en öfverstånden stor fara.
Hon var redan i begrepp att rikta en fråga till en af de

närmast stående, då bakom henne hördes detta utrop:
„Bosa! O, min Gud, der är du ju!“
Det var hennes far, som nu häftigt upprörd skyndade till 

henne, slöt henne i sina armar och kysste henne med tårar i 
ögonen. Så kärleksfull och innerlig hade hon knappast någonsin

förut sett honom.
Bredvid honom stod ministern, i hvilkens loge Bosa hade 

setat. Båda hade skyndat till, då den underrättelsen spred sig ge
nom staden, att teatern brann. Hittills hade båda, dnfna af

fruktansvärd ångest, förgäfves sökt efter Bosa.
„Huru tackar jag icke försynen, för att du är räddad!“ sade

baronen och kunde knappt tala för rörelses skull.
„Är då elden släckt?“ frågade hans dotter.
„Scenen och en del af salongen hafva blifvit förstörda af 

lågorna,“ svarade ministern. „Vårt brandmanskap har utmärkt sig 
på det mest glänsande sätt, nästan ögonblickligen voro de på 
platsen, och det lyckadas dem mycket snart att blifva herrar öfver 
elden. Vi visste, att du var i min loge. Tänk dig derfore vår

, , oa Helvetets trappor. 34,
Skandinaviskt Natioual-Bibliothek, u4,



ångest, dä n sfigo och hörde, att den tillhör den förstörda delen 
at salongen, och mtet spår af dig stod att upptäcka.“

„Huru har du räddat dig, mitt barn?“ frågade baronen, som 
nu återfått talförmågan.
... 1 någla lä ord 8klldrade Kosa de q valfulla ögonblick, som
förflutit innan hon blifvit medvetslös. Sedan fortfor hon :
- f deWa Ög0nWick af högsta fara “äste jag hafva blifvit 

raddad. På hvad sätt det skett är mig en gåta. Räddaren måste
under mm vanmagt hafva burit mig in i det der rummet. När
jag vaknade, stod bredvid mig en ung man, som aflägsnade sig, så
snart han markte, att jag återfått medvetandet. Hvem han var
hck jag icke veta. Jag har aldrig sett honom, och till och med
om jag hade velat fråga efter hans namn för att tacka honom, så
hade det vant mig omöjligt under de första minuterna efter mitt
uppvaknande, då jag hvarken kunde röra en led eller frambringa 
en ton.“ 5

Den saga, som hon dervid trodde sig hafva upplefvat, den 
ju va drommen, kyssen, de ord som den vackre sagoprinsen yttrat, 

att han fråntagit henne buketten, och att hon funnit den förbrända 
andsken, omnämnde hon ej med ett enda ord.

..Vi skola göra oss all möda för att finna rätt på räddaren
for att kunna belöna honom efter hans förtjenst och vår värdighet,“ 
sade fadren.

Nu kom äfven baron Rudolf till jemte flera officerare, som till 
nans ära anordnat en supé.

Han visste, att Rosa farit på teatern, emedan hon nödvändigt
ville se och höra „Friskytten“. Det var blott några timmar sedan
han tagit afsked af kusinen. Båda hade varit vid det gladaste

-, Äfven han och hans sällskap hade af eldsignalerna 
dnfvits upp från sin glada måltid.

Nu började nya frågor. Rosa svarade icke. Fadern måste be- 
ra ta . hennes ställe, hvad han nyss fått veta af dottern Hon be
ef e sig på ett kallt och afvisande sätt mot kusinen. Hans lar

mande uppträdande, de kommentarier, 1,varmed han beledsagade
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faderns berättelse, några lättsinniga och tillika taktlösa anmärk
ningar, som han gjorde om den obekante räddaren — allt detta 
ingaf henne en känsla, som hon dittills aldrig hade erfarit — det

var en afgjord motvilja och afsky.
Rosa klagade öfver ondt i hufvudet och bad att blifva förd

hem. Rudolf bjöd henne armen för att föra henne till vagnen, hon

afvisade honom och fattade faderns aim.
Han såg förvånad efter henne, tillskref hennes illamående

detta besynnerliga uppförande och skyndade bort med officerarne lör

att afsluta den af brutna supén.
Då följande dag tidningarne innehållo beskrifning på teater

branden, omnämndes äfven det genomträngande nödropet från mi
nisterns loge, och att allmänheten trots den upprörda stämningen 
sett, huru omedelbart derefter en ung man klättrat upp för pelaren 
under prosceniumlogen för att försvinna i logen der bredvid. Man 

hade icke känt räddaren.
Alla bemödanden från baron Hennings sida att få veta räd

darens namn för att kunna tacka honom icke endast i ord utan 
om möjligt på ett sätt, som motsvarade baronens anseende och 
förmögenhet, blefvo utan resultat. I tidningarne stod under de 
närmaste veckorna en uppfordran till den okände räddaren att an
mäla sig för att mottaga familjens tack för den behjertade hand

lingen Det anmälde sig ingen.
Baronen blef häröfver nedstämd. En rik och förnäm man

mottager ogerna en gåfva och särskildt icke en så stor som sm 
egen dotters lif utan att på något sätt kunna göra sig fri från att

stanna i förbindelse.
Rosa hade sedan denna afton förändrats till hela sitt väsen. 

Hennes glada lynne hade under loppet af en enda natt förvandlats 
i en allvarlig sinnesstämning. En kyss hade plötsligt gjort barnet

till jungfru.
Den upplefda sagodrömmen vibrerade ännu qvar i hennes själ. 

Väl hade hon hoppats, att hon snart skulle fl återse sin prins, och 
att han skulle anmäla sig för att göra sig underrättad om hennes
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befinnande. Sedan fortfor hon att vänta på åtminstone ett tecken 
från honom, ty att han icke skulle komma på grund af den offentliga 
efterlysningen, det visste hon.

Väl erinrade hon sig hans ord: „Vi skola vål aldrig återse 
hvarandra,“ men hon trodde ieke på dem. Hon lefde tvärtom i den 
fasta tillförsigten, att de förr eller senare skulle återse hvarandra. 
Och till dess vilie hon troget bevara hans ljusa bild i sitt hjerta 
och hålla den förbrända handsken helig såsom ett dyrbart minne.

Kort derefter återvände hon med sin far till Sporreholm. 
Ingen menmska, icke en gång hennes bror, som hon dittills hade 
anförtrott allt, meddelade hon sitt hjertas ljufva hemlighet. Äfven
nu var hon af samma fasta öfvertygelse, att hon skulle få återse 
sin räddare förr eller senare.

Mot sm kusin Rudolf blef hennes förhållande ett helt annat. 
Den förra förtroligheten hade upphört. Hans gamla anspelningar 
på att blifva »man och hustru», hvaråt hon fordom hjertligt hade 
skrattat, tillbakavisade hon nu med stolt allvar. Hvarje från hans 
sida börjad kärleksförklaring afbröt hon med någon anmärkning, som 
tvingade honom att lemna framställningen ofullbordad.

Gent emot herregårdens underhafvande var hon vänlig och 
förekommande, men hon kunde icke mera skämta med dem såsom förr.

Albert var den ende, som vågade att falla henne besvärlig med 
några enträgna frågor. Då han sporde henne efter orsaken till 
hennes så påfallande förändring, svarade hon honom endast, att det 
var den fruktansvärda ångest, som ännu fanns qvar hos henne efter 
den underbara räddningen. »Men haf bara tålamod med mig,« 
sade hon, »jag blir nog glad och lycklig igen. Det trycker mig 
äfven, att jag icke en gång fått uttala min tacksamhet till dem 
som med egen lifsfara räddade mitt lif.»

Det samma sade hon åt fadern och farmodern.
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NIONDE KAPITLET.

Medaljongen-
Under det Rosa satt på bänken och såg efter det bortilande 

bantåget, genomlefde hon ännu en gång, liksom så ofta förut, sina 
i förra kapitlet berättade öden. Med minnet af dem var sedan 
någon tid blandad en allt mera tilltagande oro.

Förr hade hennes räddare blott varit sagoprinsen. Nu fram- 
stälde sig för henne frågan, hvem och hvad han kunde vara. Det 
föll henne ieke en gång in att tänka på, att hans stånd och sam
hällsställning möjligtvis icke skulle kunna vara i jemnhöjd med

hennes.
En annan fråga var, hvarföre han dröjde så länge med att 

gifva något lifstecken ifrån sig. Hon tänkte sig alla möjliga or
saker, att han plötsligt hade nödgats resa, att han var sjuk, kanske 
på giund af brännskadan i handen och så vidare, och då hon kom 
på sådana funderingar, kom det henne före, att han kanske menat 
allvar med sina ord, att de icke skulle återse hvarandra.

En gång hade hon till och med gjort sig den frågan, om 
hans hjerta ännu var fritt, och denna fråga hade trängt igenom 
hennes själ som ett plågsamt missljud. Men dessa tankar för
kastade hon åter. Det var ju alldeles omöjligt, ty då hade han väl

icke — kysst henne.
Att hon älskade den okände, att denna kärlek plötsligen upp

stått i samma ögonblick, då hon kände hans varma kyss — det 
hade hon för länge sedan insett och medgifvit för sig sjelf.

Och emedan hon älskade honom, emedan han uppfylde alla 
hennes tankar, så var, trots de ibland uppstigande tviflen, hennes

hopp på ett återseende ännu alltid stort nog.
Rosa steg upp och ville med handen beröra en medaljong,

som hon brukade bära kring halsen i ett svart sammetsband. En 
förskräckelse genomfor henne. Medaljongen var borta. Hon bru
kade ofta taga i densamma med handen, och det hade hon äfven 
gjort, då hon gått ut från slottet. Hon måste alltså hafva förlorat
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densamma i parken. Fruktan och ängslan för att en annan kunde 
halva funnit den, öppnat kapseln och kastat nyfikna blickar på
innehållet , dref henne med skyndsamma steg tillbaka samma väg, 
som hon nyss hade gått.

Hon hade ännu icke hunnit långt, då hon mötte en ung man, 
som höll det svarta bandet, hvarvid medaljongen hängde, högt i 
luften och redan på långt håll ropade emot henne:

»Jag har funnit något. Hvad får jag i hittelön?«
Då Bosa märkte, att han med stor uppmärksamhet betraktade

den ovanligt stora medaljongen, begick hon den oförsigtigheten att 
högt ropa:

»Du får icke öppna kapseln.«
»Innesluter den en hemlighet? Nu har du väckt min ny- 

fikenhet!«
Ock nu skedde, hvad hon med uppbjudande af alla krafter 

hade velat förhindra. Baron Rudolf fattade med tummen och pek
fingret och framdrog en sammanpressad massa, som, då han energiskt 
skakade densamma, utvecklade sig till en med stora hål försedd, 
grå glacéhandske.

»Hvad är då det här?« sade han högst förvånad.
»Hvad har du vågat?« utropade Rosa, och en rodnad af vrede 

flög öfver hennes ansigte.
»Vågat? Hvad var det väl att våga? Har denna trasiga, 

som det synes redan förbrända handske en så hög betydelse, att 
det skulle vare något vågspel att beröra den?«

Rosa hade med handen krampaktigt fattat en nedhängande 
gren. Hon kände, att hon förrådt ett allt för lifligt intresse och 
att hon åter måste godtgöra sitt fel. Hon hade derföre raskt 
hemtat sig, och lika raskt kom den tanken på henne, att en viss 
öppenhjertighet i detta ögonblick var det enda riktiga.

Fastän ännu vreden öfver vanhelgandet af hennes helgedom 
kokade inom henne, bemödade hon sig likväl att visa ett vänligt 
ansigte och sade med lugn ton:

»Det var orätt af dig att emot mitt förbud öppna medaljongen.
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Denna halfförbrända handske har för mig i sjelfva verket en hög 
betydelse. Den är ett minne af den mest fruktansvärda stunden i 
mitt lif, som alltid skall påminna mig om Guds barmhertighet, 
som så underbart räddade mig ur dödsfaran. Och på samma gång 
skall den vara mig en sporre att icke gifva mig ro förr, än jag 
funnit den, som räddade mig ur denna fara. Det tiycker mig att 
icke hafva fått uttala ett ord af tacksamhet till honom för denna 
uppoffring, och att ej min far fått från sin sida lemna honom någon 
värdig belöning. — Denna handske tillhör utan tvifvel min räddare.«

»Men hvarför bief du så märkvärdigt ond öfver mm djerfhet

att öppna medaljongen?«
»Emedan jag till slut blifvit trött på att alltid höra andra 

tala om den förskräckliga händelsen, och jag säger dig, Rudolf, 
att det är sista gången, som jag byter ord med dig om denna sak.»

»Du vet alltså verkligen inte, hvem din räddare är?»
»Nej, jag önskar ju ingen ting högre än att få veta det.«
»Och du har verkligen icke återsett honom sedan den der 

ödesdigra händelsen, - och inte heller hört någon ting om honom?»
»Tror du mig inte på mina ord? Skall jag bekräfta dem

med ed?« . .
»Jag tror dig,« sade baron Rudolf. Han räckte sm kusin

handsken och medaljongen samt fortfor:
»Hör en ärligt menad fråga, Rosa, och jag bönfaller, att du

måtte besvara den öppet: »Har du icke förr älskat mig?«
»Börjar du åter med sådant prat?«
»Svara mig, älskade du mig inte före vår vistelse i hufvud- 

s^a(jen P u
»Naturligtvis, du var ju alltid min käre kusin och min 

bäste vän.u
»Ah, vän - jag vill veta, om du älskade mig så, som en 

brud älskar sin brudgum.«
„Det har jag ännu inte tänkt på, och jag tror inte heller, 

att ett barn, som jag dä var, kan besvara en sådan fråga.«
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■ U ar för länge sedan ick« något barn mera. Säg mi« 
uppii -igt, om du alskar mig på samma sätt som fordom?.

-Jag kan icke besvara denna fråga med ja, Budolf. Hvad
J g on så mycket tyckte om hos dig, ditt glada, något vilda lynne
- rr; dln att UppfyIla alla mina önskningar

det der har icke mera samma varde för mig. Jag har

22 LÎ hUMit hTta “ig Hn deD der ^ödsångsten. Jag kananDU g ra “lg frl d^a «livar, som genomtränger hela
än alf ’ °f ““ " * PinSamt för dig' Jag kan icke> om jag 
an aldrig så gerna ville, hängifva mig åt munterheten och glädjen.
ag er dig derfore att icke vidare ställa sådana frågor till mio “

„Men just derföre måste jag hafva visshet i denna sik.
Kosa, du vet, att din far och din farmor hafva bestämt oss för

si!" P ■ r h*0“ ditt Sa“tyCke °ffentiiga förlofnwg-
Sednn vdl jag afven respektera ditt allvar och vill lugnt vänta, om
det an skulle dröja i åratal, tills du en dag säger till mig- nu 
skola vi hålla bröllop.“ g‘ nu

”N*J’ 8ldng’“ utr°Pade den «»ga flickan. „Jag förlofva mig!

„Du säger nej. Men om din farmor önskar det? om hon 
befaller dig?“

„Kan hon påtvinga mig en man, som jag icke vill hafva?“
„Icke vill? Du vill icke hafva honom? Hvad vill det säga?“ 

an trädde henne ett steg närmare och såg henne i öglnen 
med forvridna ansigtsdrag samt sade med darrande stämma:

»»Du älskar då en annan?“
Rosa for ovilkorligen ett steg tillbaka: En mörk rodnad

ofvergot hennes ansigte, hvarpå omedelbart följde en andelik blekhet
„Du skiftar färg, rodnar och bleknar! Jag har alltså icke be- 

dragit mig.“

ät pU, radnade ß0Sa for andra men denna gång var det
åter förtrytelsen, som dref upp rodnaden på hennes kinder. Hon
harmades ofver, att någon vågade att röra vid hennes djupast
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gömda heligaste känslor. Hennes hjertas djupaste hemlighet var 
dragen fram i ljuset och upptäckt.

Ett ögonblick såg hon stirrande på honom, sedan rätade hon 
sig stolt och sade långsamt och starkt markerande hvarje ord:

„Och om det så vore?“
„Store Gud!“ utropade Rudolf. „Då blir det en olycka at!“
Flera minuter stirrade han såsom frånvarande framför sig, 

sedan sade han i en förändrad nästan smekande ton:
„Nej, Rosa, du vill blott göra mig ängslig. Det är ju icke 

möjligt. Hvem skulle du väl då älska ? Här vet jag ingen, och i 
hufvudstaden vek jag ju icke heller från din sida. Jag kan icke 
fatta den tanken att du icke skulle blifva min. Redan då du 
knappt var tretton år gammal började jag älska dig, och sedan 
dess har min kärlek vuxit med hvarje dag. Jag kan icke afstå 
från dig. Förmår du att blifva kall gent emot en så varm kärlek, 
Rosa? Förlåt min häftighet. Hvad jag sade, och hvad jag gjorde 
skedde allt af gränslös kärlek. Gif mig blott din försäkran, att

v
du icke älskar någon annan!“

Rosa befriades från ett direkt svar på denna fråga deraf, att 
en betjent närmade sig. Hon gick emot honom och frågade.

,,Har Ni något att underrätta mig om ?“
„Jag skulle anmäla, att frukosten är serverad.“
„Det är bra.“
Betjenten vände. om.
Rosa gick tillbaka till Rudolf, lade sin hand på hans arm och

sade i en nästan högtidlig ton:
„Jag vill säga dig något, Rudolf. Om du är angelägen om,

att vi för blifva vänner, så berör icke mera det ämne, hvarom vi 
talat, Från det ögonblick du glömmer denna min önskan, kommer 
jag icke mera att kännas vid någon bekantskap med dig. Det är 
möjligt, att min sinnesstämning med tiden blir bättre, att de 
tankar, som nu beherska mig, icke längre komma att oroa mig. 
Och när detta har skett, så skall du bli den förste, som tår veta 
det. Vill du lofva mig att till dess låta mig ostörd gå mina egna
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vägar och icke pläga mig med saker, som ännu äro plågsamma 
tor mig?“

„Jag måste vä), när du fordrar det under sådana vilkor?“
„M det var ett förnuftigt svar. Kom nu ocb räck mig din 

arm. Vi gå hem och spisa frukost.“
Rudolf gjorde, som hon önskade. Han bjöd henne armen 

och bada gingo långsamt upp mot slottet.
»Om du blott ville gifva mig ett svar på denna enda fråga,

om du alskar en annan,« sade den unge baroner;, under det de 
gmgo framåt.

Kosa drog hastigt sin arm undan hans och stannade.
d„ jag Ska11 fly fÖr dig? Àr det pâ sädant <*‘t
du håller ditt löfte? utropade hon.

»Jag kommer ju icke någon väg med dig,« sade baron Rudolf, 
om blott med moda kunde bevara sitt lugn. Men i hans inre 

rasade det desto vildare. Det var mera än en qvinnonyck. Här 
lag gomd en v,da djupare hemlighet, än han i början hade trott
ffJn 5Ve" någ0‘ annat med j sPelet än ett qvinnosvärmeri, 
fiamkalladt af den underbara räddningen ur dödsfaran. Här hade
oandligt mycket förändrat sig, och kanhända var allt förloradt

TIONDE KAPITLET.

Gundborgs behersfcare.
En kort stund efter det baron Albert skickat ut sin nye be- 

tjen oe genom kammartjenaren hade låtit bedja sin farmor att
, honom ett ögonblick, inträdde äfven denna i den

sjukes rum.
»Du vill tala med mig, mitt barn?« utropade hon redan på 

rosken ocb sag bekymrad på gossen. „Det har väl ingen ting 
förefallit? Du känner dig väl inte sjukare?«
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»Åh nej, tvärtom, farmor, jag känner mig i dag bättre och 

starkare än på länge.«
»Gud ske lof. Jag sprang mig andfådd utför trapporna. Det 

förekommer så sällan, att du Önskar min närhet.«
Uttröttad satte baronessan Gundborg sig på en stol och sade: 
.»Hvad har du då för vigtigt att andraga? Det är väl något 

riktigt angeläget, eftersom vi ju i alla fall hade träffats en qvarts
timme härefter vid frukosten?«

»Vid frukostbordet hade vi icke kunnat talas vid ensamma, 
och den bön, som jag nu vill ställa till dig, kan jag endast säga
dig mellan fyra ögon.«

»En bön? Nå hur lyder den?«
»Jag önskar, att ännu en betjent engageras åt mig, som be

sörjer de gröfre sysslorna. Gustaf Ekström behöfver jag taga i an
språk uteslutande för vården af min kropp.«

»Behöfver du då hädanefter större vård än hittills?«
»Nej inte så. Jag önskar det inte så mycket för min egen

som för herr Ekströms skull.«
»För herr Ekströms skull.«
»Herr Ekström är en väl uppfostrad och bildad man,« sade 

Albert och berättade henne, hvad Gustaf förut hade meddelat om 
sina förhållanden, samt tilläde omedelbart derefter: »En man med 
sådana kunskaper kan man icke behandla som en vanlig betjent. 
Han har ett mycket fint väsen och sätt. Det stör mig och jag 
skulle nästan kunna säga, det kommer mig att blygas, då jag ser
honom förrätta de aldra ringaste göromål.«

»Men käre Albert, han visste ju förut, att han skulle utföra

dessa förrättningar.«
»Men jag har ju sagt, att han är en bildad man, som blott 

för nöd skull antagit denna plats,« svarade den unge baronen med 
något höjd stämma och rätade sig upp i sin vagn. Jag upprepar, 
att det upprör mig. Vill farmor då alls icke taga någon hänsyn

till mina önskningar!«
»Lugna dig, mitt barn, du vet ju, att jag med glädje upp-
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ü*\

fyller alla dina önskningar, sâ vida de icke äro skadliga för din
helsa Afven mot hvad du nu begär skall jag icke mera göra 
invändningar!«

-Jag tackar dig, farmor, - men jag vill också, att han i
allmänhet icke skall betraktas som någon vanlig betjent, och för att
oja hans ställning öfver de andras, så vill jag, att han (år gälla

som mm sekreterare, och att pappa höjer hans lön med ett par 
hundra kronär.«

•Det var mycket på en gång, men det får bli, som du vill
Den nye betjenten - jag ville säga den nye sekreteraren måste 
halva vant dig mycket till behag..

.Det har han visst. Jag är lycklig öfver att alltid liafva 
onom i mm närhet. Jag har en aning, ja en fast öfvertygelse,

att jag kommer att blifva helt och hållet frisk under hans vård.« 
Baronessan reste sig.
»Ack, om detta sker, så vill jag furstligt belöna honom,« ut

ropade hon med förklarad uppsyn, gick fram till sin brorson, räckte 
honom handen och lemnade derpå rummet.

Albert kände sig lycklig och glad öfver att hafva kunnat göra 
något for den, som redan vunnit hela hans sympati och bevågenhet.

Gustaf Ekström kom tillbaka.
Albert ropade emot honom med glädjestrålande ansigte-
"Jag har genomdrifvit hos farmor, att du icke mera är min 

betjent. Du är min privatsekreterare. Min far höjer din lön med 
ett par hundra kronor, och en annan betjent blir engagerad för 
uträttande af de gröfre sysslorna.«

Huiu skall jag kunna tacka Er för så mycken vänlighet, herr
aronl. sade den nyblifne sekreteraren med den högsta öfver-

rasknmg, och trädde ett steg fram. Det såg nästan ut, som om
han velat fatta den sjukes hand, men i tid besinnat sig, att det, icke 
var passande.
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»Du kan tacka mig derigenom, att du intresserar dig för mig 
ock hjelper mig att fördrifva tråkiga stunder.«

»Allt kvad som står i mina krafter vill jag i detta afseende göra.“
»Ock på det att den öfriga betjeningen icke må tro, att jag 

ställer dig i jemnbredd med dem, så vill jag åter tilltala dig 
med Ni.«

»Ack nej, kerr baron, jag ber, låt det blifva vid du!«
»Det är bättre för dig, jag menar för Er, om jag att börja 

med låter bli det. Sedan kunna vi ju åter ändra det. Ock räck 
mig nu Er kand, kerr Ekström.

Gustaf efterkom uppmaningen.
»Med detta kandslag tager jag Er i min tjenst som sekre

terare, I morgon torde jag med Er tillåtelse kanske utvidga Er 
befattning ock göra Er till min läkare — men detta måste blifva 
en kemlighet oss emellan. Vill Ni utan förbekåll säga mig Er 
mening ock meddela mig Ert råd? Jag har förtroende till Er, 
vill Ni taga mig under Er vård? Ni får i morgon undersöka min 
kropp, om Ni tror Er med framgång kunna taga mig under Er be
handling, skall jag obetingadt anförtro mig åt Er. Till doktor 
Werner kar jag platt intet förtroende. Jag tror att kan genom 
ett inställsamt väsende döljer sin brist på kunskaper. I afseende 
på min sjukdom tror jag att han fullkomligt famlar i rådvillhet 
Min farmor kar på det bestämdaste afslagit min bön att få en 
annan läkare, emedan kon obegränsadt tror på hans skicklighet. 
Men det försäkrar jag Er, herr Ekström, kade Ni icke kommit, så 
skulle jag kafva yrkat det på ett sådant sätt, att hon slutligen skulle
gifvit sitt bifall till min fordran.«

»Ack,« fortfor han efter en liten paus, »jag längtar efter att 
blifva frisk! När jag från mitt fängelse här skådar ut öfver vårens 
härliga grönska, solens strålar och markens blommor, då känner 
jag kär en djup smärta, och då skulle jag vilja byta med den 
förste bäste tiggarepojke, som fri och okindrad, frisk och stark, kan 
ströfva fram genom Guds sköna natur. Jag ville gerna gifva till 
all den rikedom och glans, hvarmed försynen så rikt har begåfvat
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oss, om jag derföre kunde köpa mig en enda gång tillåtelse att
fara genom parken!«

\

»Huru? Får Ni inte komma ut i friska luften?«
»Nej det har doktor Werner på det strängaste förbjudit.«
»Jag kan ännu inte bedöma Ert tillstånd, men jag tror be-

stämdt, att jag just skulle börja min kur med att rätt ofta föra 
Er ut i friska luften.«

»Är det möjligt? Ni har rätt. Luften skulle stärka mig och 
gifva mig krafter. Men kan min kropp blifva stark, då jag icke 
får något annat än vattensoppa och bröd?«

»Får Ni icke kött, ägg och stärkande viner? « frågade Gustaf 
Ekström förvånad.

»Ingen ting sådant.«
Gustaf teg och såg på patienten med en blick af innerligt 

medlidande.
»Ni måste rädda och hjelpa mig,« sade den unge baronen 

med fuktiga ögon.
»Jag skall göra allt, hvad i min förmåga står, och så snart 

jag fått grundligt undersöka Er, skall jag utan omsvep meddela Er 
mina åsigter. Sedan huru länge är Ni sjuk?«

»Sedan tre hela år tillbaka.«
»Och huru uppstod Er sjukdom?«
»Jag hör kammartjenaren komma. Mera derom sedan.«
Rydberg inträdde i rummet och anmälde, att frukosten var 

serverad.
,,Det är bra,« sade Albert. „Jag får härmed meddela Er, att 

herr Ekström är utnämnd till min privatsekreterare, men dessutom 
äfven vill sköta om mig under min sjukdom.“

„Nå det gläder mig mycket,“ svarade Rydberg och nickade 
belåtet till den så hastigt befordrade unge mannen, gnuggade hän
derna och gick ut.

„Gubben såg mycket vänlig ut emot Er,“ sade Albert, „Visar 
han sig alltid så välvillig.“

„Ja, han är städse vänlig.“
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„Då har Ni fallit i hans smak, och det är mig mycket kärt 
att höra. Vore Ni icke i gunst hos honom, så vore Er ställning 
här trots mitt beskydd icke orygglig. Gud vete, hvarifrån han har 
denna magt, men hvad han verkligen vill, vet han äfven att drifva 
igenom, och lyckas det honom icke på raka vägar, så går det på 
krokiga. Jag sjelf gilgar ibland till hans bevågenhet och talar i
förväg med honom om mina önskningar, om de icke äro lätta att 
genomföra. Att han synes gilla Er befordran till sekreterare,
fastän han icke förut blifvit vidtalad om saken, är ett godt tecken 
för Er, och det gläder mig för Er skull. Vill Ni nu vara så 
vänlig och ledsaga mig till matsalen? Frukosttimmen är inne, och 
jag ville i dag der föreställa Er i Eder nya egenskap för alla när
varande, af hvilka Ni ju hittills är alldeles obekant för de flesta.“ 

Man satte sig på Sporreholm aldrig till bords, förr än gamla 
baronessan hade inträdt i rummet, och, hon hade denna gång ännu 
icke infunnit sig med fröken Sofie, då de öfriga redan stodo här 
och hvar i matsalen i spridda grupper. Baron Henning, Alberts 
och Bosas far, underhöll sig temligen högljudt med Alberts larare. 
Vid salsskänken stodo tre damer, Rosas båda guvernanter och en 
ung vacker flicka, Anna Berglund, dotter till en afliden pastor 
Berglund, som i lifstiden skött pastoralvården i församlingen. Re
dan som barn hade hon blifvit föräldralös och upptogs då på herre
gården som Rosas lekkamrat. Båda erhöllo samma uppfostran, 
båda voro jemnåriga, och äfven vid mognare ålder, då båda hade 
blifvit konfirmerade tillsammens, ville Rosa icke skilja sig från

väninnan, hvilken hon höll kär såsom en syster.
Anna Berglund egde hennes fulla förtroende i all ting, med 

undantag af en enda sak, som Rosa hittills helt och hållet slutit 
inom sig sjelf. Var Rosa omtyckt af alla, så var Anna det icke 
mindre. Ingen kunde blifva ond på den vackra flickan med det 
blonda håret, som var så vänlig och hjertlig emot alla. Till och 
med den gamla baronessan och fröken Sofi hade ingen anmärkning 
att göra mot henne. Hon hade uppväxt på herregården och kände 
sig hemma der. Emedan hon gälde för att vara så godt som
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adoptivdotter var hon den enda, som utom familjens medlemmar 

t vara me vid bordet, dä förnäma gäster voro närvarande. Ba
ron Rudolf räknades naturligtvis till familjen, och för hans skull 
gjordes derfore inga omständigheter. Han satt vid ett fönster, nä
stan dold af blomsterbordet, och bläddrade i ett album, allt
emellanåt kastande en blick mot en af de båda flygeldörrar, som 
lorae till korridoren.
„ ®“Sa hade fördr6jt si§ för ,ät|ge i Parken och säg, dä hon kom
ram till slottet, till sin förskräckelse, att hon ännu var i morgon-

dragt. Hon bad Rudolf att gä förut in i matsalen, sprang upp för 
trappan in på sitt rum, utbytte raskt, utan att ens tillkalla Dora. 
sin morgondragt mot eri sommarklädning af ljusblått siden och 
s yndade sedan ned i första våningen. Hon visste, att farmodren 
icke tyckte om, när icke alla, som skulle deltaga i måltiden redan 
voro samlade, så snart hon beträdde matsalen.

Gamla baronessan var emellertid ännu icke tillstädes, när 
osa inträdde. Efter en allmän helsning närmade hon sig sin kusin.

on hade en känsla af, att hon förut i parken varit för tvär 
mot honom och nu borde säga honom ett vänligt ord.

Baron Rudolf syntes vara helt och hållet fördjupad i be
skådandet af fotografierna i albumet. Först då hon stod alldeles 
m vid honom såg han upp.

„Huru tycker du om fotografierna? sade hon.
„Jag har ej något sinne för arkeologiska ruiner,“ svarade han 

och bladdrade vidare.
„För mig har det ett stort intresse,“ fortfor hon, „att be-

la-ta dessa qvarlefvor af en blomstrande konst, qvarlefvor, som
annu finnas till, från den tid då greker och romare beherskade
verlden och hade svingat sig upp till en höjd af andlig skaparekraft.
som annu hittills icke kunnat uppnås af någon enda nation på 
jorden.“ *

„Du talar ju så lärdt som en bok,“ sade Rudolf något 
försmädligt. b
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„Skulle du heldre önska, att jag talade med dig om hästar 

och hundar, sport eller dylikt?“
„Du blet väl inte sårad?“
,,lh nej!“
1 sjelfva verket var det dock icke alldeles utan. Hon visste 

mycket väl, att det icke lyckades att föra ett bildadt och upplyftande 
samtal med kusinen. Redan förut hade det förekommit, att hon be
rört dylika ämnen i samtal med honom, och att han hade gjort 
dylika anmärkningar om hennes uppfostran och vetande. Hon hade 
4å skämtat med honom öfver hans brist på kunskaper, men detta 
hade icke varit för henne i någon vidare mån oangenämt. I dag 
berördes hon åter pinsamt af denna intresselöshet. Hon fortsatte 
icke heller samtalet härom utan sade afböjande:

„Hvad Albert dröjer!“
„Han fängslas väl af sin betjents angenäma sällskap.“
„Har då den nye betjenten kommit?“
„Ja, och Albert lär vara myoket intagen i honom/4 
„Jag önskar bara, att han icke är lika oskicklig som före

trädaren.“
„Ih nej, denne är tvärtom ett riktigt mönster. Jag skulle 

dock icke vilja hafva honom i min omedelbara närhet, och jag 
förutser äfven, att han icke kommer att stanna länge. Hans an- 
språkslösa min döljer något helt annat. Han kommer nog att blifva

pretentiös, bara tiden blir inne/4
I detta ögonblick öppnades dörrarne till Alberts rum. Strax

derefter sköt Gustaf Ekström vagnen öfver tröskeln.
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ELFTE KAPITLET.

Räddaren.
Kudolf!Der ^ dU re<ian gÖra deD Dye betjentens bekantskap,“ sade

Rosa vände sig om, men knappt hade hon kastat en blick
If" T f°f S|'UkVagnen’ sâ ^kte bon «U, liksom om 
P osligt ett spoke hade visat sig för henne. En darning genom-
2 'kl akr0PP’ d6t SVartn8de fÖr henMS ögon’ ansigte
etacktes med en andelik blekhet, det ryckte konvulsiviskt i de

Wo osa lapparne och hon skulle hafva fallit omkull, om icke 
Rudolf hade skyndat upp och mottagit henne i sina armar.

Men denna beröring ätergaf henne besinningen. Hon be
mannade sig åter och sade i en kall, nästan ihålig ton:

„Låt mig vara, det går genast öfver»“

- ml“"“ ‘* b*“ «**, i»*
Rosa hade nu återvunnit hela sin fattning.
„En tillfällig svindel,“ sade hon, jag hade gått mycket fort, 

jag ar ibland pä sista tiden kännt sådana symptomer“
Plötsligt skrattade hon helt högt, men det var ett tvunget 

onaturligt skratt. Derpä fortfor hon: S

„I sen, mina damer och herrar, att I icke behöfven att ängsla
for min skull. Jag ber Er att inte vidare låta störa Er.“

försatte oss verkligen i förskräckelse allesammans,“ sade 
baron Henning.

och k I!f W ‘T gånger °m Ursäkt’ kara svarad« Rosaoch skrattade fortfarande.
Man lugnade sig nu åter.
Det fanns blott en, som under denna episod hade noga ob

serverat Gustaf Ekström. Förskräckelse och rodnad hade vilat si,

1TT- '“«■ '”i* »-• »•> ». Bud«detta, i samma ögonblick som Rosa bade vändt hufvudet.
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Hans kusins svindel kommo hans tankar att lemna detta, 
men nu återkommo de till detta egendomliga sammanträffande. Här 
anade han en hemlighet, som han föresatte sig att utforska.

Albert hade af Gustaf blifvit förd till sin plats. Hans hels- 
ning till de närvarande dog bort på hans läppar, då han plötsligt 

såg sin syster vackla.
,,Mår du verkligen redan riktigt bra igen Rosa,“ sade han nu. 
„Fullkomligt,“ svarade hon.
Gustaf Ekström stod ännu bakom vagnen med anspråkslöst 

nedslagna ögon.
„Har herr baronen några vidare befallningar till mig?“ frågade 

han sakta.
„Var god vänta ännu några ögonblick,“ svarade Albert och 

tilläde med höjd stämma: Jag tillåter mig att för herrskapet pre
sentera herr Ekström, min privatsekreterare.

„Du låter ju dina tjenare avancera riktigt fort,“ sade Ru

dolf spetsigt.
„Jag skulle tro, att det är min sak och angår ingen annan,“ 

svarade Albert i en försmädlig ton, som han nästan uteslutande

brukade använda mot sin kusin.
,,Nu behöfver jag icke mera Er bjelp,“ fortsatte han vänd till

sin sekreterare. „Ni är väl så vänlig och inställer Er åter hos 
mig fram emot klockan fem, då middagstimmen närmar sig. Far

väl till dess, herr Ekström!“
Gustaf bugade sig under tystnad utan att se på Rosa och gick

ut med fast hållning men sänkta blickar.
Du är ju mycket höflig emot din betjent,“ tog Rudolf åter

till ordet, sedan sekreteraren aflägsnat sig.
„Du hörde således inte, att jag har anställt herr Ekström

som min privatsekreterare, hvaraf framgår, att han icke längre är 
min betjent. För öfrigt har den unge mannen så mycken bildning, 
att om du blott kunde få fjerdedelen deraf, skulle du bli beundrad
som ett ljus, hvilket du som bekant nu icke är.“

Rudolf fick icke tid att svara på denna ohöflighet, ty fly ge -
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dönarne öppnades i detta ögonblick af kammartjenaren med mycket 
uller, och baronessan Gundborg inträdde i rummet, följd af

Baronessan böjde lätt sitt hufvud till en allmän helsning, som 
besvarades af guvernanterna och Anna Berglund med en djup nig- 
mng, samt af licentiat Bånge med en vördnadsfull bugning. Baron 

enning närmade sig genast sin mor, bjöd henne armen och förde 
henne till bordet. Närmast till venster om henne var Alberts 
vagn skjuten under bordet på ett sådant sätt, att han beqvämt 

e öitära sin egen särskildt för honom tillagade mat. Till 
höger om baron Henning hade Bosa tagit plats, blek och i en 
sinnesförfattning, som icke kan beskrifvas. Med uppbjudande af
a a sma lafter föisökte hon att beherska sig, men blott med möda 
lyckades det för henne. Helst hade hon genast skyndat upp på sitt
rum. I hennes mre hade med gräslig misston en sträng sprungit 
men det fick, det skulle ingen ana.

Det blef emellertid icke något tal vid bordet om Bosas svindel 
Den gamla baronessan tycktes icke märka sin sondotters blekhet.

a e io e Alberts far haft några jagthistorier att berätta, så skulle 
det hafva herskat dödstystnad under måltiden. Flera af de när
varande voro äfven upptagne af sina särskilda tankar. I Bosas 
jerna stormade det, som om hennes hufvud ville brista. Med 

Budolf var det icke bättre. Hos honom hade mognat gräsliga be
slut, som redan förut togo hela hans tankeförmåga i anspråk, och 
hva,om han dessutom erinrades hvarje gång han varseblef Albert 
Nu tillkom ytterligare afslaget på hans frieri till den vackra ku
sinen, som han älskade med så mycket större lidelse ju kallare hon 
lef emot honom; vidare de plågsamma funderingare öfver om hon 

“öj igtvis älskade någon annan och slutligen den gåtfulla för
skräckelsen vid anblicken af den nye tjenaren.“

Albert tänkte blott på den senare, på den kommande sam
man e na en med honom och på hoppet att genom honom återvinna 
sm helsa. En sjuk bar lätt för att hoppas.

Snart steg man upp från bordet. Sedan friherrinnan Guild-
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borg lemnat rummet, gingo äfven de öfriga livar och en åt 

sitt håll.
Licentiat Bånge förde Albert tillbaka till hans rum, och Rosa 

skyndade uppför trappan och in i sin budoir, utan att yttra ett enda

afskedsord till Rudolf.
Budoiren var ett litet fint och smakfullt prydt rum med ett 

af portierer från detsamma skildt ännu mindre sidorum. Här vai 
blott rum för tvenne emmarstolar. Väggarne voro fullständigt öfver- 
spunna af murgröna, som var så yppig i växten, att det icke mera 
fans någon plats att klänga sig fast för de unga skotten. Dessa 
sväfvade derföre fritt inåt rummet och hängde ned från det

hvälfda taket.
Den unga frökens bredvid dessa rum belägna salong var ganska 

stor och pyntad med furstlig lys. Väggarne voro öfverdragna med 
blått siden, möblerna med gult, och samma färg hade portièrerna 
och gardinerna. Här stod ett kostbart flygelfortepiano från Paris, 
och här hade en smakfull hand så ordnat denna rikedom på sta
tyetter, nipper, mindre och större bilder och taflor och dessa tusen 
ting som en flicka af stånd och bildning plägar samla omkring sig, 
att ingen ting af alla dessa nödvändiga och öfverflödiga saker tycktes 
kunna fela. En stor ljuskrona af silfver och glas hängde ned från

det med rik skulptur försedda taket.
Liksom jagad af furier skyndade Kosa genom detta rum och

likaså genom budoiren samt kastade sig ned på en af emmorna i 
det lilla inre rummet. Här tordes hon ändtligen lemna fritt lopp 
åt de så länge med uppbjudande af alla hennes krafter återhållna 
tårarne. Här fick hennes smärta rasa ut, och hon behöfde ej 
lägga band på sig. Det var snart icke längre någon gråt, det var 
ett krampaktigt snyftande, som skakade hela hennes kropp. Så 
småningom blef det lugnare. Hon lade sin heta brännande panna 
mot den kalla fönsterposten och qvarblef länge i denna ställning. 
Till slut lyftade hon åter upp sitt hufvud. Tårarne hade sinat ut.

Det är förbi,“ sade hon med vek, darrande stämma,“ det ar 
slut på den sköna drömmen. O, hvilket uppvaknande! Huru har
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™ “* ,*"? “ 1 H-o •* «■«.. *„ bmj,
nyfiken blick! Och nu! 0, min Gud!“

Hennes stämma bief något fastare :
„I det ögonblick då jag, ännu fingen i drömmens armar, såg

honom i ögonen och kände, att det var den man, som Gud hade 
skapat för m.g, dä ftrstod jag pl#Wigti hvad det stora A ofta

or a och lasta ordet kärlek betyder. En enda blick, hans blick, 
vack e som genom ett trollslag denna känsla till lif i min själ.
siä? h T f°rUt ellS ’ den SVagaste aning lefvat i min «nga
sjal, hade plötsligt kommit dit, liksom nedfallet ifrån himmelen, och
med jubel helsade jag den nya lyckan. - Och dä han gått
ö tblicT hade drÖmt< UtaD att jag hade tiUb^a‘ *

första 8 ‘ P”! ’ då ™Ste jag’ at* jag ä,Skade- ^kade för
skönhet TV V“0“ SOm Var iDbegreppet af 311 manlighet och 
återse honom. M ^ ™Shet’ »“ « ak^

Det va^n harf‘ersett hono“>“ fortfor hon med hård stämma.“ 
Det var han.. Icke en möjlighet till tvifvel finnes. — Ja, han har
uppen arat srg, men icke såsom prinsen från min dröm — ack

anfSs°tir“Ittbehöfdte ha”icke att vara utan endast så pass
a stånd, att Jag kunnat bekänna ffijn kärlek w ^ ^ ^

Och en * 7 “‘a” SOm miD br°rS tjeDare; ett I9aadt biträde.
Och en tjenare har vågat att trycka sina snaskiga läppar mot mina-
En jenares bild har så lätt kunnat intaga min själ! Jag har
alskat mm brors betjent! 0, fy, hvilken fruktansvärd förnedring-“

Hon foil tillbaka i emman, höll båda händerna för ansigtet
i som m ste hon dolja det af blygsel, och började åter att gråta.

en denna gång räckte hennes gråt blott några sekunder. Hastigt
It Ir ‘-yCkte h0n flera gäng6r efto - «äsduk

de fuktiga ogonen, liksom om hon biygdes äfven för dessa tårar 
Kosa var uppfostrad af sin farmor, hvars alla andra böjelser 

P ålderdomen hade koncentrerat sig i en gränslös adelsstolthet.
Den krets i hvilken Bosa hittills lefvat och umgåtts, hade äfven 
vant genomträngd af en aristokratisk anda. Sjelf hade hon aldrig
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förr känt denna stolthet. För henne gälde hvarje menniska såsom 
menniska, om han var god och ädel. Hon talade med en hvar 
lika vänligt, hvem den äfven var. Hon kunde långa stunder under
hålla sig med tjenstefolket i huset, kunde fråga dem om alla deras 
familjeförhållanden — och gick utan skygghet, utan en känsla at 
motvilja in i de fattigaste och eländigaste hyddor. Hon hade 
aldrig erfarit stolthetens känsla. Det är visserligen sant, att denna 
stolthet också aldrig hos henne blifvit satt på prof. Ingen hade 
någonsin närmat sig henne utan aktning och vördnad. Ingen hade 
gjort sig skyldig till en ogrannlagenhet mot henne.

Men hvad som nu rörde sig inom hennes bröst, det var den 
nr sin slummer med ens väckta aristokratiska stoltheten, som bon 
ärft af farmodern. Det var icke denna triumferande stolthet, som 
djerft bär sitt hufvud högt — det var den sårade stoltheten och 
dennas hastigt födda barn, blygseln, som hållit sitt intåg i hennes 
själ. Och ju mera den senare utvecklade sig, desto högre svälde

den förra.
En underordnad man hade vågat att kyssa henne e var 

den sårade stoltheten.
Hon hade besvarat en sådan mans kyss — det var blygseln. 
Kosa gick in i sin budoir, och hår vandrade hon under tystnad

en lång stund fram och tillbaka.
I sitt förvirrade och upprörda tillstånd hade hon glömt, att

den, af hvilken hon ansåg sig förnedrad och skymfad, med egen
lifsfara hade räddat henne från en ryslig död.

Plötsligt kom hon att tänka derpå, då tillfälligtvis hennes hand

berörde medaljongen.
Hon stannade under sin vandring liksom förlamad. Den öfver- 

tygelsen att räddaren måste för denna gerning hafva en godtgörelse, 

en belöning förskräckte henne.
Hon ryckte medaljongen ned från halsen, öppnade kapseln, tog 

ut den förbrände handsken och kastade densamma på bordet.
„Moraliskt äro vi qvitt,“ sade hon högt, ty du har krankt 

min ära, men för din uppoffrande gerning skall friherre von Sporre



belöna dig efter förtjenst! Men bort måste han, bort ft, aiJtid 
Åsynen af honom skulle döda mig.“ '

Hon tog åter handsken från bordet och såg sig omkrim? fm,
hon kunde finna nåoot saff off nr . . c’ jiïimia nagot sätt att tillintetgöra honom. Hade det
ännu varit eld i kakelno-nen -g u i , , naae detu Kaseiugnen, så hade hon kastat honom dit h™
bamade handsken derföre åter tillsammans, pressade honom i„ i
medaljongen, gmk in i salongen låste upp en sekretär och kastade
medaljongen med en åtbörd af afsky in i en af dess lådor '

Hon ville direkt ned till Albert. Hon såg på klockan orh 
ann att hon ,eke nu skulle få tillfälle att tala ensam med honom

“tyT!noaDz :rredan var börjad- -2
aeriore tygla sin otålighet till klockan fyra.

Skulle hon nu gå till sin far och farmor och bedja dem att 
genast afskeda den fatale, tjenaren ?

Hon hade troligtvis haft lätt att drifva sin vilja igenom hos 
den senare, om hon sagt, att hennes stolthet kände sig sårad af 
att . hvarje stund vara utsatt för att stöta på en pLon i så

UD el°Men f hviIt6n h0n stod 1 en "tor tacksamhetsskuld.
var fion1 t' ™ ÖPPeD “b honom

hon långt mera skygg för att synas i en så otacksam dager
tänkte om “ ^ ^ ** “1* a“ få pâ' ^ Albert

Han hade visat ett så lyckligt ansigte, då han presenterat

lu i Sf rrre;Hon kände bonom vai °ch ^ ^ätt lian fattat tycke för mannen.
Hon kände äfven hans egensinne. Hon visste att han med 

en oofvervmnelig envishet kunde hålla fast vid ett infall
Llk^ h°PpadeS hon’ »tt om hon berättade Albert hela

r:r::rr :drag af ^ » - - - ££Vill anfortro åt någon dödlig, om hon särskildt betonade, att hon 
s «He kanna sig besvärad i närvaro af en underlydande 1

L1T“ ZZ
Hon ville vänta till klockan fyra, då Alberts lektion var slut.
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Då föll henne något annat in. Om räddaren nu sjelf 
berättade historien om sin storbragd och omtalade alla enskildheter 
ända intill scenen i rummet, dit han fört henne vanmägtig, och 
äfven meddelade om att han tillegnat sig hennes bukett och

kyssen !
Hon genomskakades af en frossa. Då skulle hon icke blott 

vara vanärad i sina egna ögon utan äfven i andras. Detta trodde

hon sig rent af icke kunna öfverlefva.
Iter började hon att vandra fram och tillbaka, hängifvande 

sig åt de plågsammaste tankar. Emellanåt drog väl en klagoton 
öfver hennes hemliga nu för alltid förlorade lycka genom hennes 
hjerta. Förnam hon denna ton, så rätade hon upp sitt hufvud, och 
stoltheten samt alla andra dermed beslägtade, för henne förut

främmande känslor togo åter öfverhanden.
Sedan hon gått länge, började hon att känna sig uttröttad. 

Hon gick till en soffa och satte sig, lutade sitt hufvud tillbaka 
och föll i en genom utmattningen framkallad halfslummer.

Dora trädde in i rummet, utan att hon hörde det. Först då 
kammarjungfrun kom närmare och förorsakade ett buller, slog hon 

upp ögonen och förskräcktes häftigt.
Förlåt mig fröken,“ sade hon, „att jag stör. Den ovanliga 
i ute har väl mattat fröken? Jag ville blott fråga, om frökenvärmen

före middagen har något att befalla mig?
„Nej,“ svarade Bosa kort, men vaknade dervid åter full

ständigt. , , .
Dora vågade att äfven utan uppfordran af sm matmoder in

leda ett samtal. Kosa hade i detta afseende låtit sin tjenerinna
vänia sig vid mycken frihet. Dora gjorde det äfven nu.

„Har fröken sett den nye betjenten? En hygglig och vacker 
karl, men jag tror, att han är inbunden och oåtkomlig. Unge ba

ronen skall ju vara alldeles förtjust i honom.
"6.

Han måtte vara ett

DianumaviüAv ----------------- 

Helvetets trappor 36.
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underverk af lärdom. Baron Albert har redan utnämnt honom till 
sin sekreterare. Och dock var han från början engagerad bara 
som en vanlig betjent. Han skall i hufvudstaden hafva varit 
sjukhusvaktmästare, det är ju i alla fall icke något så styft! Men 
vacker är han, det måste man medgifva. Äfven kammartjenarens 
gunst tycks han redan hafva hunnit förvärfva sig, ty jag har flera 
gånger sett, att herr Rydberg visat sig ganska vänlig mot honom,
och det går i alla fall inte så lätt med gubben. Och gamla 
hennes nåd —“

„Jag är verkligen trött,“ afbröt Rosa hennes taleflöde. 
„Lemna mig ensam!“

Dora vände sig om för att gå.
„Du kan komma tillbaka klockan fyra. Jag har då ett ärende 

åt dig“ ropade Rosa efter henne.
Kammarjungfrun aflägsnade sig, och Rosa böjde sig åter till

baka och tillslöt ögonen.
Hvarje ord, som Dora hade talat, hade varit pinsamt för henne. 

Endast med möda hade det lyckats henne att dervid synas likgiltig.
Hon försjönk åter i en halfslummer, som nästan öfvergick till 

ett drömmande tillstånd.
Så tillbragte hon tiden tills klockan blef fyra. På klockslaget 

trädde Dora åter in i rummet.
Rosa gaf henne i uppdrag att gå ned till hennes broder och 

bedja honom om ett samtal mellan fyra ögon. Dora gick och kom 
snart tillbaka med det besked att baron Albert väntade henne.

„Var min bror ensam?“ frågade Rosa.
„Ja,“ svarade flickan. „Musikläraren lemnade honom just då 

ag skulle träda in i rummet.“
„Var — sekreteraren icke tillstädes?“
»Nej!“
„Det är bra.“
Dora lemnade rummet. Bosa stälde sig framför spegeln och 

ordnade sitt hår samt gick derpå ned i den andra våningen.
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TOLFTE KAPITLET.

Räddningen.
Det var verkligen Gustaf Ekström, som hade räddat Rosas 

lif. Han hade varit närvarande i teatersalongen den ödesdigra 
dagen. Han var en varm musikvän och besökte kungliga operan, 
hvarje gång någon mera betydande komposition der utfördes. Men 
denna gång drefs han dock icke dit af längtan att höra „Friskytten,u 
utan hans teaterbesök hade en annan orsak. En af hans vänner, 
begåfvad med en präktig tenorstämma, som lemnat medicinens 
studium för konstens, debuterade denna afton för första gången i Max’ rol. 
Alla gamla bekanta, som vistades i Stockholm infunno sig för att om 
möjligt förhjelpa den gamle kamraten till en första framgång. Detta 
hade dock icke varit behöfligt, ty framgången kom af sig sjelf. 
Hans sympatiska, till hjertat trängande stämma uppenbarade i de 
lyriska partierna en så underbar vekhet, på de starka ställena en 
sådan kraft, i de höga tonerna en sådan renhet, att publiken redan 
efter den första stora arian var fullständigt hänförd. Det i tredje 
akten genom branden inträdande afbrottet minskade ej den full
ständiga framgången. På samma gång som tidningarne omtalade 
den sorgliga tilldragelsen, stälde de äfven det mest glänsande fram- 
tidshoroskop för debutanten. I följd af denna enstämmighet vann 
han också snart vid en ansedd teater ett mycket fördelaktigt

engagement.
Gustaf Ekström delade sin uppmärksamhet mellan det som 

försiggick på scenen, det hans vänner och grannar under mellan
akterna hade att tala om, och den i avantlogen sittande ensamma 
unga damen. Skönheten i hennes ungdomliga ansigte med de na- 
stan barnsliga formerna och den vida äldre, nästan fullmogna 
pannan, frapperade honom genast. Åter och åter kom han att se 
upp till denna behagliga syn. Han visste, att logen var abbonnerad 
af ministern, men han visste äfven att denne var barnlös. Alla 
frågor, som han riktade till sin omgifning, hvem damen var, blefvo
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obesvarade. Ingen kände henne, ingen hade förut sett henne.
Man började redan att skämta med honom för hans intresse för 
en vildt främmande flicka.

Då bröt elden ut, då hörde han hennes genomträngande rop. 
Han satt på parkett, på andra stolraden. Med en sats hoppade 
han ned i orkestern, trängde sig mellan musikanterna, som i full 
villervalla endast sökte rädda sina instrument, klättrade med en 
van gymnasts färdighet upp för de utstående förgyida siraterna vid 
proscenium upp till logen, hvars vägg redan var i låga. så att han 
brände sin hand, då han klättrade in i logen.

Här såg han den sköna flickan ligga på golfvet, uppenbarligen 
blott fallen i vanmagt. Först sökte han öppna dörren, men det
lyckades icke heller för honom. Först för en stark spark flög 
hon upp.

Nu lyftade han upp den vanmägtiga tog henne i sina kraftiga 
armar och bar henne ut i korridoren.

Denna var tom pä menniskor, men blott uppfyld af qväfvande 
rök. Askådarne i de öfriga logerna hade redan flytt.

Skyndsamt ilade han framåt med sin sköna börda. I när
heten af trappan var åter en så oerhörd trängsel, att han blott med 
möda kunde bana sig väg. Ingen aktade på honom och hans börda, 
ty hvar och en hade nog att göra med sig sjelf för att så fort som 
möjligt komma till utgången. Lokaliteterna voro Gustaf temligen 
bekanta. Han bar derföre den vanmägtiga in i ett rum i teater
byggnaden, som var beläget åt gatan och så långt som möjligt från 
eldens härd.

I närheten af fönstret i detta rum stod en soffa. På denna 
lade han henne varsamt, öppnade fönstret, på det att den in
trängande kalla luftströmmen så snart som möjligt skulle väcka 
henne ur hennes domning — några andra medel voro icke att för 
Ögonblicket tillgå — och lyssnade derpå åter i den af honom till 
hälften öppnade, åt korridoren ledande dörren, huru elden skulle 
utveckla sig, för att få veta, om han kunde stanna eller måste fly
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•vidare. Brandkårens manskap larmade redan med sina sprutor, och 
det dröjde icke långe, förr än det hette, att elden var släckt.

Nu vände han tillbaka till den unga hickan, som i samma 
ögonblick, då han böjde sig öfver henne för att lyssna till hennes 
andedrägt, slog upp sina ögon och såg på honom med förklarade 
lyckostrålande blickar. Han kände, huru en varm blodström plötsligt 

strömmade till hans hjerta.
,,Ack, denna sköna flicka skulle du kunna älska af hela din 

själ,“ ljöd det inom honom. Men på samma gång sade han sig, 
att en sådan kärlek var dårskap, ty den uppenbarligen ännu i en 
dröm fångna hickan tillhörde, efter alla tecken att döma, sällskaps- 
lifvets aldra högsta, för honom ej tillgängliga kretsar.

Men utan någon lön för sin gerning ville han ej gå sin väg. 
Var det orätt, att han begagnade sig af hennes drömmande tillstånd 
och tryckte en kyss på hennes svällande läppar? Han tog sig denna 
lön. Men huru genombäfvades icke hela hans nerfsystem, då han 
kände, att hon såsom en hängifven brud besvarade kyssen. Men 
hon skulle icke först vakna ur denna dröm, skulle icke med sina 
tankar återvända till verkligheten af blygsel rodna inför honom. 
Han ville bort, innan hon helt och hållet vaknade.

Nu först kände han smärtan i sin förbrända hand. Hastigt 
drog han af handsken, kastade den på golfvet och lindade näsduken

kring brännsåren.
„Vi skola väl aldrig få återse hvarandra,“ sade han och ville 

aflägsna sig. Men i detta ögonblick såg han en bukett af violer 
vid hennes bröst. Något måste han taga med sig som minne 
Utan att den drömmande flickan sökte hindra honom, lösgjorde han 
blommorna från hennes klädsel och sade med vemodig röst: „Dessa 
blommor tager jag med mig som minne af den lyckligaste och 
olyckligaste stunden i mitt lif.“ Derpå försvann han genom dörren.

Nu var det han, som var den drömmande. Han kom ut på 
gatan, men han varsnade knappast de böljande menniskomassorna. 
Hans tankar voro hos den sköna drömmande, så underbart älskligt
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Irif 'Th' kr’ <ieilna kySS’ S0“ f0rsatte alia tans Sinnen i ett
upprördt, feberaktigt tillstånd!

Den unge tenorens vänner hade kommit öfverens att efter
"rrrTsiut sam,as 1 en “ iokai- g««

a en lofvat att .»finna s,g. Debutantens framgång skulle firas genom
I“' 6,1 • \ MeD efter dCt Ög0Dblick ha» V* upplefvat var 

honom om oj ligt att uppsöka något sällskap. Han måste vara
allena^ med sina tankar, som allt jemt vände åter till samma

Med långsamma steg vandrade han hem till sitt rum i ett 
af de stora sjukhusen.

När han kom till sjukhuset kom en af sjukväktarne emot 
honom, rustad att gå ut, och sade:

”Jag var Just i tegrePP att uppsöka herr doktorn. Jag hade 
val funnit doktorn någonstädes. Jag vet ju hvar man i regeln kan 
traffa doktorn, om doktorn någon afton gått ut.“

„Har något ovanligt inträffat?“
„En gosse var här nyss med ett bref från doktorns far.“
„Från min far?“ utropade Gustaf förvånad och på samma 

gång bekymrad.
„Här är brefvet,“ sade sjukväktaren.
„Gustaf tog det från honom med en aningsfull skyndsamhet 

oc öppnade kuvertet med den venstra handen, emedan den hö^ra 
var skadad. Han tog tänderna till hjelp och kunde snart utveckla
2, 6 «*** »t' h™Pä med en synbarligen osäker hand 
stodo sknfna följande ord:

„Min käre son!
„Om det är dig möjligt, så kom ut till mig i afton. Jag 

känner mig inte riktigt bra.

Du helsas hjertligt
af din kärleksfulle fader.“

„0 min Gud!“ utropade Gustaf helt högt, sedan han hade
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låst det korta brefvet.“ Min far år sjuk, kanske farligt sjuk, annars 
skulle han ieke hafva bedt mig att komma ännu i qväll!“

Med ens hade han nu glömt allt underbart, som han upplefvat 
under den sista stunden. Alla andra tankar trängdes hos honom 
i bakgrunden af omsorgen om den ende, som i hela veilden stod 
honom nära. Han tänkte blott på sin dyre, innerligt älskade fader. 

„Har Ni icke vakt i dag?“ frågade han sjukväktaren.
„Nej, herr doktor!“
„Vill Ni följa med mig till min far, för att om så skulle be-

höfvas uträtta ett och annat?“
„Mycket gerna.“
,,Skaffa då så fort som möjligt en droska.“
„Har Ni blifvit skadad, herr doktor, Ni har ju Er hand om

bunden?“ frågade sjukväktaren och närmade sig porten.
„Ack ja, det år sant — jag brände handen vid teaterbranden. 

Jag skall anlägga ett förband, tills Ni kommer tillbaka med droskan “ 
Sjukväktaren skyndade derifrån, och Gustaf gick in i sitt 

rum, som låg i första våningen. Så godt det med venstra handen 
ville gå, anlade han här ett förband, stoppade några saker i sin 
ytterrocks fickor, bland annat en bok för den händelse han skulle 
behöfva vaka öfver fadern, och skyndade sedan ut. Droskan holt

redan utanför porten.

trettonde kapitlet.

Hos Trädgårdsmästaren.
Ett stycke utanför Kungsholmstullen bodde en trädgårds

mästare, som hvarje morgon år ut och år in for in till Hötorget 
med sin trädgårds produkter. Hans af fruktträd omgifna, vänligt 
belägna hus var hvitstruket. Den långa façaden bestod blott af en
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våning, men den var ganska rymlig. Sedan flera år bodde Gustaf 
Ekströms far i detta hus.

Tiädgårdsmästar Appelqvist och hans hustru voro duktigt, 
hederligt folk. Madam Appelqvist var vida känd och omtyckt af 
husmödrar och köksor, ty hon hade rykte om sig att haffa de 
basta och billigaste grönsakerna på hela Hötorget. En hvar handlade 
gerna med henne, emedan hon alltid var vänlig och tyckte om att 
prata några ord med sina kunder, mera än som oundgängligen var 
nödvändigt för grönsakshandeln.

Af dem, som dagligen kommo till henne för att hos henne 
gora sina uppköp, fick hon så småningom veta en hel hop om andras 
lefnadsförhållanden. Sedan mera än ett fjerdedels århundrade hade 
man hvarje morgon kunnat se henne bland grönsaksförsäljarne på 
torget. Hennes vagn var alltid på samma plats, i slutet af vagn- 
raden, nära den stora gaslyktan.

Sällan hade hon saknats, men en gång för omkring tjugotvå
år sedan var hon under tre dagars tid icke på sin plats, och när
hon återkom var hon svartklädd. På kundernas fråga om hon
fått sorg svarade hon, att hennes enda barn, hennes lille tvåårige 
gosse, var död.

Samma morgon gick en ännu ung, blek man med fattigt ut
seende, som ledde en gosse vid handen, förbi hennes vagn.

Gossen stannade och utropade:
Pappa, der smultron, få, få!“

„Det är icke för oss,“ sade fadren och ville gå vidare.
Madam Appelqvist hade hört gossens begärliga utrop och be- 

traktade barnet något nogare. Ack, han var ju precis lika stor 
som hennes aflidne Gustaf, hade ett lika dant lockigt hufvud och 
liknade honom äfven verkligen något i öfrigt.

„Pappa, smultron !“ ropade barnet ännu en gång.
„Kom Gustaf, kom min gosse!“ svarade fadern.
„Gustaf,“ mumlade madam Appelqvist. „Han beter till och 

med Gustaf.“ Derpå ropade hon högt: „Här skall du få ett par 
smultron, min lille pys, kom bara hit!“
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Gossen hade redan lösgjort sin hand ur faderns och kom fram 
till vagnen, der flera korgar fulla af för barnaögat begäiliga 

saker stodo.
,,Ni är mycket god, kära fru, sade fadern och trädde nu ett 

steg närmare.
Madam Appelqvist vred hastigt ihop en strut af papper, fylde 

den ända till randen med jordgubbar och räckte den åt gossen.
Den lilles ögon tindrade.
„Just så kunde det äfven lysa i min gosses ögon,“ tänkte 

madam Appelqvist, och hennes egna ögon fuktades af tårar.
„Tacka nu den snälla frun — hör du, Gustaf!“
Gossen hade redan stoppat en stor jordgubbe i munnen. 

Följaktligen voro hans ord ej lätta att förstå, då han framstammade: 

„Tack, snälla frun!“
„Det var ju en söt gosse,“ sade madam Appelqvist, och nu

först började hon se något nogare på fadern.
,,ih herre jestanes,“ fortfor hon, „det är ju magistern, som 

nyss var här i stället för sin sjuka fru för att köpa grönsaker. Ja, 
så är det. Nå huru står det till med frun, är hon frisk ännu?“ 

Ur den bleke mannens bröst pressades fram en tung suck, och

han sade sakta:
„Min hustru dog i går.“
„Huru,“ utropade madam Appelqvist förvånad, „är den unga 

vackra fnm död? Får på det bjertligaste beklaga. Hvad var det 

då för sjukdom med henne?“
„Hon dog i lunginflammation,“ svarade mannen. Man kunde 

se på honom , att han endast med möda kunde hålla sma tårar

tillbaka.
„Det var ju mycket svårt,“ sade madam Appelqvist i deltagande 

ton och fortfor derefter genast: „Äfven mig har Herren hemsökt 
svårt. Jag förlorade för tre dagar sedan min son, mitt enda barn. 
Det var just en sådan der frimodig pys med strålande ögon som
Er, lika stor och nästan lika — älsk — “

Madam Appelqvist hade dittills visat sig mycket lugn inför
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sina kunder, men nu vid åsynen af gossen kom minnet så m äg ti gr
öfver henne, att hon icke längre kunde beherska sig utan började 
att häftigt snyfta.

Äfven öfver mannens kinder började nu tårar att rinna.
Madam Appelqvist reste sig från sin trästol Hon hade plöts- 

hgt fattat ett beslut. Raskt torkade hon sina tårar och sade, i 
et hon på gossen kastade en moderlig, smekande blick:

„Herr magister, jag vill säga Er något. När Er bortgångna
kara fru sista gången stod här vid min vagn för att göra sitt upp-
öp, sade hon till mig. „Kära madam Appelqvist,“ sade hon, vet

Ni någon städes utom staden en liten, billig men sund bostad?
, v’^ en trång gränd fyra trappor upp — min man har

i vit så svag och klen af sitt ansträngande skrifarbete, att läkaren
ändtligen har rådt honom att skaffa sig en annan bostad, helst åt
andet, der luften är fullkomligt frisk. I den tjocka förpestade
U en, som om sommaren är i staden, uthärdar han inte länge.

Har inte Ni händelsevis hos Er ett par små rum, som vi kunde
få hyra. Vi ha mycket små anspråk?“ Jag kunde då inte gifva
något svar för egen del, men jag lofvade att höra efter i grann-

f g. Huru mycket betalar magistern för sin nuvarande 
bostad?“

„Bara tvåhundrafemtio riksdaler.“
Tvåhundrafemtio riksdaler, och dem måste Ni förtjena genom 

skrifning.“
„Jag öfversätter böcker från främmande språk, men det arbetet 

betalar sig dåligt.“
„Hor på mig, magister. Jag tycker om pysen. Han är all

deles lik min döde gosse med samma runda kinder, samma krusiga 
lockar och till och med samma namn. Gossen skulle jag gerna 
vilja hafva i min närhet. Kanske kunde jag då för ögonblicket 
glömma mm smärta. Herrn skall hos mig få två rum, räknadt 
efter hundra riksdaler om året. Och hvad jag annars kan uträtta 
for magistern skall jag gerna göra. Ni kan hos oss äfven få in
ackordering, om Ni vill hålla till godo med tarflig husmanskost, och
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om priset komma vi nog öfverens. Nå, hvad säger magistern om 
mitt förslag?“

„Kära, goda fru Appelqvist! Ack detta anbud antager jag 
med glädje. Bara hundra riksdaler i hyra? Då kan jag kanske 
lägga af något åt min Gustaf, så att han i framtiden kan få lära 
sig något ordentligt. Ack min Gud, det är dock en tröst för 
framtiden !“

„Det är alltså afgjordt,“ sade madam Appelqvist och tog åter 
plats på sin stol. „Flytta genast ut till oss, så snart Er fru blifvit 
jordad. Är Ni i någon förlägenhet för uppgörelse med Er nu
varande hyresvärd, så skall jag lägga ut för Er. Första tiden bor 
Ni naturligtvis hos oss hyresfritt. Ja nu är det klappadt och klart 
..— behöfves ingen tack — jag är ingen fru, madam Appelqvist är 
mitt ärliga namn.“

„Kom hit min Gustaf,“ sade hon till gossen för att befria 
sig från att mottaga faderns tacksamhetsbetygelser. Hon fylde 
åter med jordgubbar hans nästan tömda strut, smekte hans kinder 
och hans korta krusiga hår och sade:

„Har du lust att följa med pappa till mig? Då kan du få 
gå i trädgården och plocka smultron sjelf. Du må tro, jag har 
vackra leksaker åt dig och en stor häst som går på trissor. Vill 
-du rida på den?“

Den lille klappade i händerna och ropade förnöjd:
„Ja, Gustaf kommer, Gustaf kommer gerna.“
„När skall magisterns fru begrafvas?“
„På torsdag.“
„Godt, på fredag skickar jag till Er vår stora rustvagn och 

bägge drängarne, så få de besörja flyttningen af Edra möbler!“
Hon stod upp, gick omkring vagnen, tog gossen i sina armar, 

tryckte en kyss på hans läppar, räckte derefter magistern sin hand

och sade:
„Välkommen då, och god grannsämja! Ni skall nog få det 

bra hos mig, och Ni skall få se, huru stark och duktig Ni skall 
Mi der ute! Den friska luften och den goda, oförfalskade mjölken



452

skola åter gifva Er färg på kinderna. Ni skall få dricka så mycket 
mjölk Ni orkar.“

Magistern tryckte hjertligt den hederliga qvinnans hand. Han 
var af rörelse knappt i stånd att framstamma ett ord vidare.

Gustaf räckte nu af egen drift ännu en gång handen åt sin 
nya beskyddarinna, hvilket denna tyckte mycket om. Derpå af- 
lägsnade sig den sörjande enklingen med sin son. För ett ögon
blick hade han glömt sorgens smärta och hängaf sig åt den lyckliga 
känslan af, att hans framtid och sårskildt Gustafs uppfostran 
hädanefter antagligen skulle gestalta sig bättre.

Dagen efter begrafningen flyttade magister Ekström till sin 
nya bostad.

Madam Appelqvists man hade gått in på allt, och snart var 
hlle Gustaf trädgårdsmästareparets älskling. Madam Appelpvist, 
hvars kärlek till den vackre gossen växte dag för dag — hennes 
eget aktenskap blef efter det omnämnda dödsfallet barnlöst — måste 
taga allt sitt förnuft till hjelp för att icke allt för mycket skämma
bort honom. Gustaf höll sig också lika innerligt till henne, som 
om hon varit hans egen moder.

Trädgårdsmästar Appelqvist var nästan mest förtjust r ma-
gistern sjelf, emedan han om qvällarne fick någon att prata med.
Appelqvist talade sjelf gerna, berättade icke illa och hade ett godt
minne. Kedan första aftonen serverade han magistern en episod
ur den numera af år och möda trötte gårdshundens ungdomliga 
glanstid. 6

FJORTONDE KAPITLET.

Gripna frukttjufvar.
Det var för många, många år sedan vi skaffade oss den 

hunden, han var då knappt mer än valp,“ — berättade Appelqvist,
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trodde oss skola skrämma bort dem genom hunden.

Första natten, då hunden var utsläppt i trägdården, var det
också mycket riktigt ett skällande och morrande utan all ända. 
Man skulle hafva kunnat tro, att alla byns äppletjufvar hade samlat 
sig för att smaka på våra präktiga bergamotter. När hunden hade 
skrämt bort det ena följet, tycktes det andra komma, och så höll
det i, tills vid grådagningen på morgonen.

Vi fingo verkligen behålla våra äpplen den natten, och följande 
morgon gåfvo vi vår äpplebeskyddare, namnet „Terror,“ det betyder

„Skräck.“
Så fortfor det under några nätter, men då det blifvit till

räckligt kändt att vi hade en sådan Cerberus i vår trädgård, blef 
det lugnt. Allt emellanåt kunde hunden visserligen skälla, men det
var antagligen på folk, som blott gick förbi.

En eftermiddag något längre fram på hösten, men innan 
äpplena ännu voro inbergade, hade jag gått ut i badstugan och 
satt mig bakom dörren på den lilla förstuguqvisten för att fä i fred 
och studera tidningen, som mor samma dag fört med sig från staden.

Fördjupad som jag var i bladet, hörde jag icke, att någon 
kom och satte sig på bänken bredvid förstuguqvisten, men ändtligen 
väcktes jag af ett skratt. Jag kände väl igen det skrattet, det lät

som skriket af en kråka.
Det var Svarte Pers Petter, den värste tjufpojke i hela nejden, 

och när han var der, så kunde jag vara viss på, att hans vän 
gnjgel__Måns var med honom. De båda voro just af samma skrot

och korn.
I fjol var jag uppe i det stora trädet och fylde en hel päse, 

men i år har jag icke fått en enda kart,“ sade Petter, „men i 
qväll skall jag plocka dem, om bara du vill hjelpa mig.“

„Ja visst vill jag det.“
Och derpå följde en mycket noggrann beskrifning öfver den 

fälttågsplan, som Petter hade uttänkt, och genom hvilkens utförande 
han hoppades skola få plocka våra bergamotter.

Skandinaviskt National-Bibliothek. 37.
Helvetets trappor. 37.
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Planen gick ut på, att de skulle närma sig trädgården från 
hvar sin sida, att Måns skulle komma först för att locka hunden 
öfver till sin kant, och medan han retade hunden skulle Petter gå 
in och plundra vårt bästa trä.

,,Men om nu grinden är öppen, så flyger hundrackan på mig!“
„Du är en mes! Den grinden är ju aldrig öppen.“
„Men om någon kommer och öppnar den?“
„Jaså, du vill inte. Du törs inte! — — Nå, så tag med dig 

en vidjeklyka och kasta öfver grinden och stolpen. Ingen ser den 
i mörkret, och under tiden kan du schappa.“

Det ar solklart, att jag i min vrå satt så stilla som en råtta, 
medan jag hörde på detta, och då de två värdiga kamraterna gingo, 
hade de ingen aning om, att jag kände hela deras plan. Jag be
slutade i mitt stilla sinne, att Petter icke skulle få många äpplen 
och att vidjeringen icke skulle hindra Terror att komma ut till 
Måns. Jag öfvertänkte min plan och tog mina mått och steg.

Aftonen kom, och mörkret inträdde. Det blef natt och 
stillhet.

leiror blef orolig, han morrade och skälde, sprang ifrån den 
ena gängen till den andra i trädgården men stannade ändtligen j 
vildt skall framför den grind Petter och Måns hade talat om.

Hade det varit ljusare skulle man hafva kunnat se en mörk 
figur svinga sig öfver staketet på trädgårdens andra sida och med 
ljudlösa, raska steg skynda till bergamottträdet. Han fattade om 
en af de nedersta grenarne för att klättra upp Då reste sig två 
mörka figurer från några krusbärsbuskar strax bredvid. Den ene 
grep honom om lifvet och den andre drog en trång nattmössa ned 
öfver öron och mun på honom. Inom ett ögonblick var han för
svarligt fastgjord vid ett hästtjuder, som var bundet fast vid trädet. 
Han fick icke tid att säga så mycket som ett knyst.

Ierror fortfor att rasa vid sin grind. Men strax Petter blifvit 
bunden drogs det i ett snöre, ett par spjelor i grinden veko åt 
sidan, Terror störtade ut genom hålet, Måns skrek, som om man 
hade varit i fard med att taga lifvet af honom, de två mörka fi-
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gurerna lemnade Petter och skyndade ut genom grinden, der de 
funno Måns liggande på ryggen i det gyttjiga diket och Terror 
öfver honom, Måns blef äfven bunden, fick en nattmossa ofver 
hufvudet och bars in i trädgården för att der fastfjettras lika med

Petter.
Derpå blef Terror bunden vid ett annat träd, så att han icke 

kunde nå dem.
Man kan föreställa sig, hvilken natt de båda äppletjufvarne 

tillbragte.
Vi lemnade dem i fred till tämligen långt fram på morgonen, 

för att de riktigt skulle få betänka sig. Då voro de temligen tama, 
då vi ändtligen gingo ned till dem, och det som gläder mig mest 
af allt är, att de sedan till bygdens stora förvåning började växa 
ut till hyggliga och hederliga ynglingar, om hvilke man icke vidare 
hörde något tal, att de på ett eller annat sätt stälde till förfång

för sin nästa

FEMTONDE KAPITLET.

Huru Gustaf Ekström växte upp och blef man.
Magister Ekström fortfor liksbm förut att öfversätta franska, 

engelska och tyska romaner, för sin förläggare, som var utgifvaie 
af ett romanbibliotek, och en stor del af det knappa öfversattare- 
arvodet kunde han härefter sätta in på sparbanken. En liten summa, 
som han tog undan, mottog madam Appelqvist med tystnad regel
bundet hvarje månadsdag. Helst hade hon för gossens skull icke 
tagit någon ting för kost och logis, ty der i ett hushåll tolf menmskor 
dagligen fingo äta sig mätta, der tyckte hon att äfven ett par til 
borde kunna mättas, utan att det kändes så hårdt. Men hon tog 
emot penningarne för att bespara sin hyresgäst den kanslan, a

t
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han p» något sätt lefde af allmoser. De gåfvor, som hon under 
årets lopp gaf gossen i kläder, linne och andra saker uppgingo för 
O ligt till mera än hela inackorderingskostnaden.

huld VäXte Sålunda upp’ beskyddad af tre menniskors
c kärlek. Tradgärdsmästarefolket sörjde för hans lekamliga

c a ern för hans andliga trefnad och välbefinnande.
Magister Ekström kände sig lycklig i sin vänliga boning hos 

det goda, praktiga trädgårdsmästarefolket.

med riZ T Z8“'!3 °Ch aDSpråkslös’ nästan skygg man, begäfvad 8 handlingskraft. Det var icke honom gifvit att kämpa
men han /"I ^u ^ 1 yngM är flera gånger försökt det' 
men han saknade tillräcklig uthållighet för en långvarig strid. Han
sa na e mod att djerft bjuda sina vedersakare pannan. Han du-

.“ÄT *ae"' -1 ““ - » * - —
ann»! T™ " ^ me S“ Ijusa och sorgfria «PPfostran ett
annat temperament. Mod och djerfhet visade sig hos honom redan
se an unga^ r. Ofta satte hans djerfva lekar fadern och foster
svårigheter. ' ä”gSlaD ** Han skydda ^ke strid och

Emellanåt uppsökte han dem till och medj och blef alltid
segrar; genom sina öfverlägsna andliga och kroppsliga egenskaper.
Hast,gt genomgick han alla klasserna i skolan och gymnasium.

om en kraftfull tjugoårig yngling kom han i egenskap af student
universitetet. Der hängaf han sig åt studentlifvet med unc-

omens svärmeri, men lyckades dock bevara sig ren från alla 
irestande laster.

Han deltog visserligen med friskt mod i njutningar och nöjen 
men de kunde aldrig göra honom till sin slaf. Efter fem år tog 
han en vacker examen, och derefter antog han en erbjuden under! 
lakaieplats vid ett af hufvudstadens sjukhus.
i w uGUStaf iCke längre b0dde 1 krädgårdsmästarehemmet,
tyckte både hans far och makarne Appelqvist, att der blifvit ödsligt 
och tomt. De fyra menniskorna hade så lefvat sig samman me^d
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hvarandra, att en dissonans måste inträda, om en af dem lemnade 
denna af kärlek och förtroende sammanhållna krets. Och nu var 
detta just han, som var föreningsbandet och sammanhållnings- 
punkten mellan dem alla.

Gustaf kom visserligen till dem, då hans tid tillät. Under 
-studietiden var han naturligtvis hemma allt emellanåt vid ferier 
och högtider, men från sjukhuset kunde han blott komma en och 
annan kort stund. Naturligtvis väckte hans ankomst alltid jubel 

och glädje.
Gustafs ungdoms- och ynglingaår hade hittills utgjort en oaf- 

bruten följd af rosiga dagar. Frisk och glad till lynnet, utrustad med 
nästan alla själs och kroppsegenskaper i ovanlig grad, älskad, ärad 
-och aktad af alla, som kände honom, hade han ända till denna 
stund varit ett lyckans skötebarn, som blifvit sparad allt bekymmer 

och all sorg.
Då han i sällskap med sjukväktaren, omsusad af den kyliga 

aftonvinden i droskan for fram genom det kalla stänkregnet, anade 
han icke, att från detta ögonblick ödet skulle lägga sin tunga hand 

på hans så lyckliga lif.
Droskan rullade snabbt framåt, och inom en halftimma höll 

den utanför trädgårdsmästarehuset. Gustaf hoppade ur. Madam
Appelqvist var redan vid grinden.

„Så glad jag är åt, att du kom, Gustaf,“ ropade hon emot

honom.
„Huru är det med pappa?“ sade han och tryckte varmt den

moderliga beskyddarinnans hand.
„Jag tror, att han år mycket sjuk,“ svarade hon. „Jag ämnade 

redan i dag på eftermiddagen skicka till dig, men din far motsatte

sig detta med alla krafter.“
„Låtom oss gå till honom!“
Trädgårdsmästaren Appelqvist hade äfven kommit till och in

bjöd sjukskötaren att stiga in i hans rum. Derefter uppgjorde han 
med kusken att denne mot rikliga drickspengar skulle vänta, hvar- 
efter droskan kördes upp under ett skjul.
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^ J andra rummet till venster låg magister Ekström i sin säng. 
e adla annars bleka, slappa dragen voro nu uppsvalda och rodnade, 
et starke grånade håret låg i oordning öfver pannen.

Gustaf trädde in i rummet, åtföljd af madam Appelqvist. 
"nan han fa«ade i dörrshandtaget, stod han ett ögonblick stilla för

att undertrycka sin rörelse. Han ville träda fram till den sjuke 
nied läkarens kalla lugn,

„Det ar ju du, min käre son!“ ropade den gamle från sängen, 
och ett leende flög öfver hans drag.

Trots leendet såg den unge läkaren, af den flämtande ande-
ragten, och de korta, ofta upprepade hostanfallen med en enda 

blick, att en svår sjukdom här hade börjat.
Utan att låta en vibration höras i sin röst, sade Gustaf lugnt r
„Det är icke bra med dig, bära pappa. Du har påtagligen

forkylt dig under dina promenader i detta kalla vårväder.“
Han räckte honom handen och tryckte en kyss på de brännande 

heta läpparne.
„Jag fruktar, att der är mer än en simpel förkylning,“ svarade 

den gamle. „Vore det icke allvarsamt, så skulle jag icke hafva 
besvarat dig så sent. Men jag känner ett häftigt håll i bröstet 
och har en oafbruten hosta. Just så började din salig mors sjuk
dom. Detta låter mig tro, att det hos mig som hos henne är fråga 
om en lunginflammation.“

Gustaf delade hans åsigt, fastän han ännu icke hade under-
sökt den sjuke, men han sade: „Det kanske bara är en feberaktig
katarr. Om några dagar kan det hända, att du åter är frisk 
och sund.“

„Svårligen,“ mumlade den gamle, och helt sakta tilläde han: 
„Det är min sista sjukbädd.“

Gustaf företog nu med madam Appelqvists hjelp en grundlig 
undersökning, och resultatet deraf visade sig tyvärr vara en in
flammation i bröstets hinnor och i lungorna.

„Lungan är visserligen på ett ställe något inflammerad,“ sade
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Gustaf, det vill jag icke förtiga, men inom åtta dagar kan pappa 
vara frisk ocli bra igen.“

nJag visste det. Det var på samma sätt med min älskade 

hustru.“
„Jag skall stanna hos dig, så länge du är sjuk, pappa. En 

vän till mig, doktor Berg har ännu några veckor uppskjutit sin 
utrikes resa. Han sköter gerna min plats på lasarettet, om jag 
beder honom derom. Jag vill genast skrifva några ord till honom,
ursäkta mig ett ögonblick.“

„Det är en stor tröst för mig,“ sade den gamle. „Din när
het blir lika välgörande för mig som all medicin.“

Gustaf gick in i makarne Appelqvists boningsrum och skref 
der till doktor Berg samt utskref de behöfliga recepten. Derpå 
beordrade han sjukhusdrängen att besörja allt, så snabbt som möj

ligt, och gick sedan tillbaka in i faderns rum.
Madam Appelqvist hade väntat på honom utanför dörren. 

Hon ville hafva några utförligare underrättelser om den sjukes

tillstånd.
,,Är sjukdomen farlig?“ frågade hon.
,,Tyvärr ganska farlig. Den uppträder så häftigt, att jag fruktar 

det värsta.“ „Ack tante,“ fortfor han och föll gumman om halsen,

,,om jag skulle förlora min far!“
Madam Appelqvists ögon fyldes med tårar, icke blott af smärta

vid tanken på den möjliga förlusten af hennes stillsamme hus
granne, för hvilken hon hyste en hjertlig vänskap, utan hufvudsak- 
ligen emedan hon i detta ögonblick såg Gustaf lida, ty honom äl
skade hon som sin egen son. Det var första gången som hon såg

honom plågas af ett verkligt själslidande.
„Gud bevare oss mildeligen derifrån,“ sade hon. „Låtom oss 

hoppas det bästa min gosse. Jag är glad åt, att han ar under 
din vård, du kommer nog att finna de bästa botemedlen för honom.“ 

Gustaf sökte att tillkämpa sig lugn och gick med madam 
Appelqvist tillbaka in i sjukrummet. Der uppstod en strid mellan
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dem om hvem som denna natt skulle vaka hos patienten. Gustaf 
skickade tanten nästan med våld ut och tog sjelf vakten.

Feberhettan tilltog timme efter timme, dock blef den sjukes 
an e redig. Dä och dä talade han några ord med sin son eller 
stälde någon fråga till honom, såsom hvad han hade haft för'sig 
under de sista dagarne, hvar han hade varit och så vidare Väl 
hade under hela den långa natten ingen sömn kommit öfver den
sjukes trotta ogon, men följande morgon kände han sig dock bättre, 
febern hade aftagit och hostan minskats.

, Pä eftermidda«en Iade sjg Gustaf några timmar, hvarunder 
madam Appelqvist stannade vid sjukbädden.

Mot aftonen försämrades tillståndet åter. Febern steg ännu 
högre än föregående afton, och yrsel med fantasier instälde si.

ven for denna natt ville Gustaf icke öfverlemna vakandet åt nå°- 
gon annan Vilda, ängsliga fantasier tycktes oroa den sjuke. En 
M-, •>. . fru spelade i d,„ » ^

flrndeantngander0rd’ "" fÖr Sig « “ ™ det

, ett I l TT delS befMn han ^ ffled sina tankarett stort vackert slott vid sin faders och moders sida. Han förde
ordentliga samtal med dem och lade sjelf svaren i deras mun I
nasta mmut befann .g . ^ ^ ^ ■

armande d '' “ hanS °ndsinta
förbarmande jagade gossen ur huset, under förevändning att han
.eke var den dödes laglige son. Sedan var han plötsligt i Ameia

htde l T ““ PlatS tm PlStS °Ch SÖkte Öfveralit
Înstde me" 1DgeDStädeS Vai' d6t att fiDna’ som •»»

Gustaf trodde, att allt detta var fantasibilder och scener ur

mT Z T r„ franSk r0man- S0“ fadern tt Pä Sista• Att det kunde vara episoder ur den sjukes egen upplefda 
hfsroman, anade han icke. 1

och “T"6" ,'ade Sig fantasierna> en kort slummer inträdde, 
på formiddagen befann sig magister Ekström åter mycket bättre.

ns tanke var klar, men utmattningen hade tilltagit.
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Men sjukdomen släppte icke länge sitt tag. Försämringen in
trädde tidigare än föregående dag, och alla symptomer visade sig i 
ännu högre grad. Fantasierna blefvo allt häftigare. Den annars så 
medgörlige mannen kunde knappast hållas i sängen. Gustaf vakade
äfven denna natt hos sin fader.

Äfven följande dag på morgonen inträdde ett uppehåll med
alla sjukdomssymptomerna.

„Gustaf,“ sade plötsligt den sjuke och slog upp ögonen vid-
öppna. „Bäck mig din hand.“

Sonen fattade den vissna afmagrade handen, böjde sig djupt
ned och tryckte en kyss på densamma.

„Gustaf,“ fortfor den gamle i afbrutna satser och med fläm
tande andedrägt, „jag har något att säga dig. Det är hög tid. 
Jag känner, att mina dagar äro räknade. Det var på samma sätt 
med din mor. — Jag har icke varit alldeles sann mot dig. Hvad 
jag berättat dig om min börd och mina föräldrar, har varit dikt. 
Men jag ville icke störa din frid, ville icke se dig duka under i en 
strid med mägtiga motståndare för att återställa min och din kränkta 
åra. Länge har jag öfverlagt med mig sjelf, om jag skulle taga
hemligheten af min börd med mig i grafven. Men alltid sade en
stämma inom mig, att jag icke borde göra det, att jag skulle hålla 
dig möjligheten öppen att rentvå min egen och din moders ära 
från den smuts, som onda menniskor kastat derpå. Men du skulle 
icke få veta det, förr än efter min död. Jag står nu vid grafvens
brädd. Der, i mitt skrifbord, i öfversta lådan till höger ligger ett
till dig adresseradt, försegladt paket. Gif mig ditt ord på att icke 
öppna det förr än efter min död, och lofva mig, — om trots mm 
öfvertygelse den allsmägtige guden denna gången skulle skona mitt 
lif, _ att icke sedermera erinra mig om denna bekännelse och icke 
försöka att under min lifstid förmå mig till att för dig förråda mm
hemlighet. Vill du lofva mig detta ?“

„jag lofvar det vid min sonliga kärlek till dig, min far!“
„Nu är jag lugn,“ sade den gamle och tillslöt utmattad

sina ögon.
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Gustaf visste icke, huru han skulle tyda dessa meddelanden. 
Var det feberfantasier, som han nyss hade hört? Den sjuke hade 
talat så lugnt och följdriktigt. Eller hängde det förvirrade talet 
un er e två. senaste nätterna tillsammans med dessa bekännelser.

ar det möjligt att en så allvarlig hemlighet låg utbredd öfver hans 
faders stilla, tillbakadragna lif?

Hans grubblande häröfver afbröts deraf, att den sjuke efter
detta ljusa ögonblick åter började att fantisera. De mellanpauser,
under hv,lka sjukdomen tog af i häftighet, blefvo härefter allt
ortare. Kedan följande morgon kunde man icke märka något af-

tagande hos febern. Gustaf hade skriftligen bedt sin chef, den
ryktbare lakaren professor B. att en gång besöka hans fader. Pro-
essom kom genast, skakade, sedan han undersökt den sjuke, be-

tankligt på hufvudet och sade blott: ,,vi få afvakta dagen för
krisen.“ Den mycket upptagne läkaren kom af hänsyn till sin em- 
betsbroder härefter dagligen.

Gustaf led outsägligt vid anblicken af den sjuke fadern och 
a en öfvertygelsen, att ingen räddning var möjlig. Dagen för

** - »u,
Gustaf hade vakat tio nätter och blott om dagarne sofvit ett 

par timmar. När ändtligen dödsfallet kom , var han liksom för- 
s ena Ingen lattande tår kom fram ur hans öga. Af madam 
Appelqvist, som var upplöst af sorg, lät han föra sig in i sitt fordna 
ium, som hon hade eldadt och gjort trefligt. Sedan hon der tvingat 
honom att förtära ett glas vin, öfvertalade hon honom att lägaa sig, 

vi ket han äfven utan motsträfvighet gjorde. Den andlig°a och 
e amliga utmattningen Jäto honom insomna, fast det var ljusan dag.

an åter vaknade, var det mörka natten. Han tände ett ljus. 
Hlockan visade tre. Nu först kom smärtan öfver den svåra för
lusten hos honom till ett utbrott. Han kunde icke mera sofva 
På samma gång han kom till medvetande om sin sorg, var all 
trötthet öfverstånden. Sedan han en lång stund lemnat obehindradt 
lopp åt sina tårar, steg han upp och klädde sig.
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Gustaf tog ett ljus oeh begaf sig in i sin faders rum. Dei 
satt en hjelpgumma, som af madam Appelqvist fått i uppdrag att 
vaka hos liket, ljuft inslumrad med hufvudet stödt mot bordet. 
Han störde henne icke utan gick sakta fram till faderns bädd ka
stade det höljande lakanet tillbaka, såg länge och tyst in i de dyra, 
stelnade anletsdragen och tryckte en kyss på de kalla läpparne. 
Sedan han åter höljt öfver liket, trädde han fram till skrifbordet, 
öppnade den öfversta lådan och fann äfven snart hvad han sökte, 
ett med hans adress försedt, starkt försegladt paket.

Med ljudlösa steg begaf han sig tillbaka till sitt rum.
En besynnerlig känsla kom öfver honom. Han stod fiamför 

förlåten som dolde en möjligtvis förskräcklig hemlighet. Öppnade 
han den, så skulle kanske ett helt nytt lif börja för honom. Kan
ske måste han bryta med allt det förgångna och, såsom fadern 
hade förutsagt, kasta sig i en kamp mot förbittrade motståndare, 
hvari han antingen skulle segra eller helt och hållet gå under. 
Skulle han bryta sigillet? Huru lycklig hade han icke dittills lefvat! 
Ett blidt öde hade förlänat honom allt, hvad han eftersträfvat. 
Han var älskad och aktad af alla. Trygg och bekymmerfri hade 
han kunnat motse en vacker framtid. Hvem visste om faderns 
hemligheter mera än just denne sjelf. Blef paketet obrutet, så 
blef allt vid det gamla. Hans frid kunde icke störas genom någon 
ting. Hemligheten skulle för alltid sjunka med fadern i grafven.

Men nej, här handlade det icke om hans framtids lycka, här 
kom något annat med i räkningen. Det var hans faders och dennes 
moders heder, som någon hade kränkt, och som ännu icke blifvit 
upprättad. Hans faders heder var hans egen. Äfven hans ära var 
då sårad. Fick han väl tveka en sekund att försöka allt för att

åter aftvå fläckarne?
„Ja,“ utropade han högt,“ jag måste bryta sigillet, det är 

min närmaste och heligaste pligt. Hvilka strider som än vänta 
mig, vill jag modigt möta dem, och om de fiendtliga magterna 
skulle vara starkare än jag, så att jag måste duka under, så skall
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jag dock dö i medvetandet att hafva gjort allt, som jag var skyldig 
min dyre faders minne.“

Hastigt ref han nu upp sigillet och öppnade omslaget, hvar- 
efter kom i dagen ett häfte i qvartsformat, pä hvars första sida
arfvinge‘^eD ’’ ”AnteCkningar af baron Carl Sporres rättmätige

„Hvad vill det säga?“ sade Gustaf förvånad för sig sjelf. 
„skulle mm far vara en baron Sporre? Omöjligt!“

Nu började han läsa, den ena sidan efter den andra. Allt 
mörkare blef rodnaden på hans ansigte, allt mera feberaktigt darrade 
ans händer, allt hastigare slog hans puls af rörelse. Två gånger 

efter hvarandra genomläste han häftet. Han märkte icke, att det 
derunder hade blifvit dag, och att solen redan kastade sina strålar 
m i hans rum. Hans ljus brann ännu. Först då han andra 
g ngen hade genomläst anteckningarne, såg han att natten för 
lange sedan var förbi. Nu först blåste han ut ljuset. Omsorgs
fullt vek han omslaget åter kring häftet, och då han hörde madam 
Appelqvist komma, gömde han det.

Hon gaf honom kaffe och förvånade sig öfver att redan finna 
honom ur sängen och fullständigt klädd. Ännu mera förundrade 
hon sig ofver hans djerfva hållning och hans blixtrande ögon 
Fostersonen var äfven i detta ögonblick så till mods, som om han 
redan nästa minut skolat börja kampen

Några dagar derefter egde begrafningen rum. Den stund 
då man för alltid måste skiljas från den älskades lik, är nästan lika 
svår och hjertegripande, som det ögonblick då en bär anhörigs lif 
utslocknar. Alla andra tankar träda under detta ögonblick af den 
högsta smärta i bakgrunden, och först då allt är förbi, och man 
återvändt hem i den boning, som nu förefaller så tom, inträder en 
välgörande nedstämning af känslor och krafter.
.... F“ljande dag g'ck Gustaf till staden. Hans afsigt var att 
i s vi are bibehålla sin tjenst. Han ville icke handla brådstörtadt, 

och framför allt ville han först inhemta underrättelser om den fri- 
herrliga familjen Sporre, som han dittills icke hade hört omtalas



Han ämnade sig blott till sin vän doktor Berg för att bedja honom 
att ännu några dagar sköta hans plats, för att sedan återvända och 
låta alla faderns efterlemnade papper undergå en noggrann gransk
ning. Det var ju möjligt, att han i dem kunde finna någon håll
punkt, som var af vigt för den plan han ämnade fullfölja.

Då han kom till sjukhuset var doktor Berg icke närvarande, 
Han genomsåg emellertid på sitt rum flyktigt de ingångna brefven, 
skref om sin begäran till doktor Berg och gick ut i staden.

Han kände sig snart matt och erfor frossskakning. Han gick 
derföre in på en bekant restauration för att tömma ett par glas 
s cherry. Mekaniskt grep han det framför honom på bordet liggande 
Dagbladet. Politiken bekymrade honom icke. På öfver fjorton 
dagar hade han icke. läst någon tidning. Derföre hade han heller 
icke kommit att få se baron Sporres uppfordran till sin dotters

räddare att anmäla sig hos honom.
Långsamt utvecklade han tidningen. Plötsligt studsade han.

I annonsafdelingen hade han läst baron Sporres namn. Det var 
hans underskrift under den annons, hvari han sökte en „halfbildad“ 
betjent. Då han läst detta sprang han hastigt upp. Det hade 
kommit öfver honom som en ingifvelse af ödet. Han hade fattat

sitt beslut. . „ , ,
I annonsen stod, att reflekterande skulle anmäla sig pa Hotel

Bydberg. Gustaf befann sig nu just i närheten deraf.
Han kastade en blick i spegeln, om han kunde vara för ele

gant klädd. Han trodde det emellertid icke.
Hans hjerta klappade med väldiga slag, då han några minuter

senare anmälde sig på anvisadt ställe.
Han fick genast företräde. Der stod han framför baron Spone.

Var han den rätte? Hörde han till den familj, som tillfogat hans 

dyre fader ondt?
Han blef engagerad, och tillträdet bestämdes till första maj. 

Det första steget pä den nya, säkert törnefylda vägen var tagit.
Han återvände till sitt ungdomshem hos trädgårdsmästarens. 

Det illamående, som trängts tillbaka genom den nya själsspänningen, .
. oQ' Helvetets trappor. 38.

Skandinaviskt National-Bibliotfeek, ob.
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återvände. Han kände sig matt och angripen. Efter några dagar 
sallade sig härtill en lindrig feber, så att han måste stanna i 
sängen. Han var icke egentligen sjuk men icke heller frisk. Under 
veckor blef detta tillstånd oförändradt. Madam Appelqvist, hvilkens 
oro för sm älsklings lif växte dag för dag, hade utan Gustafs vet
skap bedt professor B. att besöka den sjuke. Professorn kom, och 
förmanade Gustaf till lugn, försigtighet och undvikande af alla själs
rörelser. Detta råd var lätt gifvet, men kunde naturligtvis i detta 
fall icke så lätt följas.

Sjukdomen fortfor till i medio af April, sedan inträdde hastigt
förbättring. Gustafs eljest så friska kropp hade inom kort åter
vunnit sina gamla krafter.

Redan vid professorns första besök hade Gustaf bedt honom
att lemna hans plats åt en annan, då han första maj ville anträda
en lange påtänkt utrikes resa. Uppsägningen mottogs med ledsnad 
och beklagande.

Val kommo under Gustafs sjukdom några enskilda bland hans 
vänner till trädgårdsmästarebostället för att besöka honom, men 
madam Appelqvist hade stränga order att icke släppa någon in. 
Han fruktade att nödgas gifva bestämda svar på, hvart han ämnade 
resa, och det kunde han ju icke. Det var icke heller någon, som 
han för närvarande önskade se.

Till sina närmaste och bästa vänner äfvensom till professorn
skref han dagen före sin afresa korta afskedsbiljetter, att de skulle
ursäkta att han icke sjelf kom, men derföre fnnnos giltiga och 
tvingande skäl.

Pa madam Appelqvists fråga, hvart han egentligen skulle resa 
svarade han:

. . ”Kära Tante’ 03ann>ng Vill jag ieke säga, och sanningen kan 
jag icke nu yppa. Af min fars papper framgår, att i hans för
gångna lif finnes en oförklarad punkt, som jag måste utreda. Det 
ar andamålet med min resa. Jag skall skrifva till dig tid efter 

annan, men utan att angifva min vistelseort. Förefaller nå-mt 
utomordentligt här i huset, så sätt in i Dagbladet, som jag skall
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hålla mig, dessa få ord: „G. E. ombedes att komma. Appelqvist.“ 
Då kommer jag genast. Inom en dag kan jag vara här igen.4

Madam Appelqvist var allt för beskedlig för att fråga efter 
orsakerna till detta hemlighetsmakeri och gjorde ingen vidare fråga.

Första maj gaf Gustaf sig i väg med det första tåget. Af- 
skedet från fosterföräldrarna var hjertligt och gripande.

Och händelsen på teatern? Gustaf hade nästan glömt den 
under mängden af derefter följande tilldragelser. Blott allt emellanåt 
tänkte han tillbaka på detta äfventyr liksom på en för lång tid 

sedan drömd skön dröm.

SEXTONDE KAPITLET.

Minnessalen.
Hade fröken Kosa vid åsynen af sin räddare blifvit bestört 

nästan till besinningslöshet, så blef Gustaf Ekström icke mindre 
upprörd, då han plötsligt i den sköna flickan, som förskräcktes for 
honom som för ett spöke, kände igen den eugel, som han raddat 
vid eldsvådan. Med en blick såg han på likheten med hans unge
herre, att det var Alberts syster fröken Rosa.

Han genombäfvades af förskräckelse. Hvad hade handgjort? 
Hänförd af skönheten hade han vågat att kyssa en baronessa Sporre, 
den förnäma dottern i det hus, hvari han nyss gjort sitt intrade 
som tjenare. Han hade begagnat sig af hennes vanmagt att djertt 
beröra hennes rena läppar ! Skulle hon vid klar besinning någonsin

förlåta honom det?
Det föreföll honom, som om golfvet vacklade under hans 

fötter. Han hade blott kastat en blick på den unga flickan, men 
denna enda blick uppväckte nu liksom vid deras första mote en 
känsla i hans bröst, som blott varit tillbakaträngd af hans faders
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sjukdom och dod, men som nu plötsligt flammade upp med full 
låga i hans hjerta.

Ofverväldigad af den oerhörda öfverraskning, som nyss händt 
h nom lemnade Gustaf matsalen och sjönk ned pâ en stol i

Men nej! Åt dessa känslor fick han icke hängifva sig. Hans

. , i J«t boI bans fa, (»stad.
ottet, fingo icke korsa hans planer, om han icke skulle blifva en

menedare mför sig sjelf. Tre gånger hade han svurit en helig ed-
Sln &derS llk> rid ein farf"s likkista och vid sin farmoders

8 m maD gräfde Ur **">“ ig-, emedan hon var begrafven 2 
nara intill familjegrafven. S

. St(‘r Upp‘ känslan rar öfvervunnen, åtminstone för detta 
ögonblick.

fnn-JT f T hade äDda m aft0Den gifvit tonem ledighet frän fo rattande af all tjenst och flera gånger sagt till honom, att han

, aga de lnre rummen af det gamla vidsträckta slottet i när-
m!Hh0g0I1aIgte’ emedaD de erbjÖd° myCket Sevärdt Den stolta 
. , "'g"a en’ der kans farmoder bott och herskat, som rättsligen
borte Mho» h° hade han en oförk]ar% )ängtM #tt nämare

i ista vä ■ I"3'6 AlbertS rUm °Ch St6g upp för traPP°™
nmgen. Skulle han viga att beträda de stora prakt- 

S7 bl0tt Öppnades> dä stort sällskap var samladt i slottet.
hans tSeÏr * & " “*•* af ba™ ^arl,

Familjen var samlad vid frukostbordet, och betjeningen var
rï rsa: ideandre rummen-Han kunae *

b iga på. Han ville icke gerna bli anträffad, under det
an YIS, 6 e” Sådan nyfikenhet, men i värsta fall kunde han hjelpa 

sig med att saga, att unge baronen hade uppmanat honom dertiU
han sökJTtt T för?ylda liSter °Ch r0Settei' Prydd flreeldörr- som 
han sökte att öppna, gaf efter för hans tryckning. Han trädde in

i en so! salong. Prakten i möblering nästan bländade honom.
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Bummen i det kungliga slottet i hufvudstaden, som han vid några 
tillfällen hade sett, voro icke mera glänsande dekorerade. Till denna 
sal gränsade en andra, till denna en tredje och fjerde, alla olika

men alla strålande af gedigen lyx.
I fjerde salen hängde vid ömse sidor om marmorkaminen två 

stora oljemålningar. Det var porträtter i kroppsstorlek, som före- 

stälde en herre och en dam.
Ett högt utrop af förvåning undfor Gustafs läppar, då hans

blick föll på den förra taflan. Det var ju hans faders bild.
Samma affallna, tryckta figur, samma bleka, slappa, oenergiska drag.

Huru helt annorlunda hade han icke tänkt sig baron Carl. 
Stor, ståtlig, ridderlig, med blixtrande ögon, en aristokrat äfven i 
sitt yttre. Han förstod nu, att det varit möjligt, att hans sista 
hustru förstått att så beherska honom, att han i allt måst böja 
sig efter hennes vilja, ty annars skulle det ju hafva varit oför
klarligt, huru han kunnat lemna från sig sonen af sitt första
äktenskap och sända honom i en aflägsen pension.

Carl Sporre hade i sjelfva verket under den svåra sorgen efter 
Lisens död fått sin förra både lekamliga och andliga kraft bruten, 
så att han sedan lättare blef ett byte för Gundborg.

Länge blef Gustaf stående i åskådande af dessa så milda och 
godmodiga, så smärtsamt om hans fader erinrande drag. Indthgen 
slet han sig lös från denna anblick, och gick samma väg tillbaka 
för att äfven se på de öfriga rummen. Här och hvar öppnade 
han en dörr, såg flyktigt in och stängde den åter. Han hade funnit, 
hvad han sökt. Det öfriga intresserade honom mindre i denna 
våning. Så mycket större intresse hade han för våningen två trappor 
upp, der gamla baronessan bodde. Om någonstädes i detta slott 
så måste i hennes rum, kanske i det stora sknfbordet, som han 
redan hade sett, finnas gömda bref, skrifter eller dokumenter, som 
om de än icke innehöllo några fullständiga bevis, dock kunde hjelpa 
honom på de första vigtigaste spåren, de, hvarom hans far aldrig 
hade fått veta någonting: hvar hans farmoder och farfader i Amerika 
först träffats, och hvar deras äktenskapliga förening egt rum. Först
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nar han lätt veta detta, kunde han hoppas att på ort och stålle
“n' f? haDS fÖrfÖrä'drar fÖrt med sig något äktenskaps- 
kontrakt eller något annat bevis öfver deras äktenskapliga förbindelse,
, ïai f0ga tvlfvel “nderkastadt, att det blifvit tillintetgjort af 
dem, som inledt intrigerna.
fästadf rnU aMat rum 1 Sl0ttet ïar Gustafs starka intresse 

stadt, utan att han kunde rätt förklara detta för sig sjelf. Detta
var kammartjenarens hemliga gömrum, der han, efter hvad värd
innan på stationshuset berättade, af ren girighet skulle hafva hop- 
samlat alla möjliga saker och föremål.

Sedan han likaledes af samma person erfarit, att kammar- 
jenaren Rydberg hade följt aflidne baronen på hans resor, var na- 
ur ig vis enna den vigtigaste personligheten för hans ändamål 

Denne gam e man med de listiga ögonen var kanske i stånd att 
ed ett enda ord förhjelpa honom till hans rätt. Men fanns det 

ntet medel att förmå honom till att uttala detta ord? Hade han
våga det?lgen ^ ^ ^ SMant Satt’ att han aldrig skulle

Gustaf steg upp i den öfre våningen. Hvad skulle han egent-
igen er? Tränga m i gamla baronessans rum? Det var först

och främst ändamålslöst och i alla fall oförsigtigt, ty såg honom
n gon har, och erfor mnevånarinnan det, kunde hon lätt uppfatta
det som spioneri. Ett ondt om äfven inslumradt samvete ser och
hor till och med i sömnen och har beständigt ögon och öron ut-
stalda på ständigt vaksamma poster — och det var slut med
tvad han hade i sinnet, om blott ett sken af misstanke föll på 
hans person. *

Han vandrade framåt i en bred, långsträckt korridor, som trick 
genom hela slottet, och kom åter till en trappa som förde nedåt.

ar såg han på de mörka väggarne, det konstiga bjelklaget, de 
oregelbundna, an små, än stora, delvis med jern beslagna dörrare 
och de trånga vindeltrapporna, som åter förde uppåt, att han be
fann sig i det gamla slottet. Han stod i en stor rotunda. En 
sådan der urgammal bygnad med sina hemliga gångar, sina gömda
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trappor, sina underbara lönndörrar, sina farliga falluckor måste ju 
alltid mägtigt reta nyfikenheten. Han försökte att komma vidare,

men ingen af dörrarne ville låta öppna sig.
Han var redan i begrepp att gå tillbaka samma väg som 

han hade kommit, då det föll honom in att gå upp för en af de 
smala vindeltrapporna, för att se hvart den kunde leda. Han be
steg den, som var honom närmast. Hon var trång och brant. Plöts
ligt tog trappan slut. Han befann sig i fullkomligt mörker.

Gustaf hade råkat på en mörk gång. Då han utsträckte 
armarne för att orientera sig, kände han väggar å ömse sidor. 
Försigtigt trefvade han framåt och kom snart till en dörr. Denna 
var icke låst. Men då han öppnade densamma, blef han nästan 
bländad af det rika ljus, som nu trängde in på honom, som förut

befunnit sig i ogenomträngligt mörker.
Han steg in genom dörren och märkte snart att han befann

sig på en läktare eller ett galleri, som sträckte sig rundt omkring

en mycket stor sal. N
Genom sex stora med gammalmodiga glasmålningar försedda

fönster inträngde i detta ögonblick de klara solstrålarne i det hög- 
hvälfda rummet och kastade allehanda mångfärgade reflexer på den 
med en rad af stora porträtt-taflor prydda, motsatta väggen.

Denna så väl som de andra väggarne och det hvälfva taket 
voro afdelade i målade fält och visade en dunkelfargad svartbrun

ålderdomsfärg.
En bred trappa förde ned i salen. Det var den Sporreska 

familjens minnessal. En mängd qvinliga och manliga porträtt, alla 
i kroppsstorlek, i de mest olika drägter och kostymer tillhörande 
gångna århundraden, hängde tätt invid hvarandra på en viss hojd

rundt kring salen.
Närmast den stora, nu stängda ingångsdörren hängde baron 

och hans aflidna gemål, en ung skön qvinna, hvilken man redan 
vid första påseendet kände igen såsom Kosas och Alberts moder. 
Sedan kommo baron Carl och fru Gundborg. Derefter generalen 
och hans förfader, så långt tillbaka, som slägtens historia räckte.



452

Gustaf sieg ned för trappan ocb betraktade med vördnadsfull 
rörelse de gamla taflorna, som afbildade — hans egna förfader.

bör andia gången vandrade han utefter väggen och läste på 
varje porträtt originalets namn och årtal. Vid en gammal von 

Sporre från Karolinska tiden, klädd i svart rock med gyldene gördel 
och med guldspännen på skorna, stannade han ovilkorligen.

På sjelfva porträttet fanns ingen ting märkligt. Det var lika 
stort som de andra med en likadan gammal förgyld ram. Men 
denne hängde icke i Unie med de andra taflornas ramar. Den ena
angsidan framstod en hårsmån, och den andra var nå<mt litet in- 

sänkt mot väggen.
Det var denna oregelbundenhet som hade fästat Gustafs upp- 

marksamhet Märkligt nog fanns för öfrigt i hela salen icke en 
en enda möbel, men framför denna tafla stod ett bord och vid 
bordet en stol. Båda voro gamla och bräckliga. Gustaf skulle till 
och med i denna omständighet icke hafva sett något ovanligt och 
var afven redan i begrepp att gå vidare, om han icke på bordet 
och stolen hade märkt smuts och sand.

Var detta en trappa till taflan? Härrörde smutsen från någon 
som ofta brukade beträda densamma?

Plötsligt gick ett ljus upp för Gustaf. Med två steg var han 
uppe på bordet, tryckte på den mot väggen insänkta Vollsten af 
a ve ramen,, och se taflan vände på sig och visade sig som en dörr 

som ledde till ett likaledes mycket ljust rum. På andra sidan om 
onndorren befann sig en likadan trappa, bestående af bord och 

stol, for att beqvämt kunna nedstiga i detta rum.
-i-Lvuium unaeroar upptäckt

hemliga skattkammare?
Ett ögonblick besinnade sig upptäckaren på, om han skulle 

hetrada detta hemlighetsfulla rum eller icke. Om han blefve er- 
tappad på bar gerning!

Med rask beslutsamhet öfvervann han alla betänkligheter, 
trädde öfver på det bord, som stod på taflans andra sida och vände 
enna, for att använda all försigtighet, så mycket tillbaka i det

»
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förra läget, att öppningen var betäckt, samt steg sedan ned i det 

hemliga rummet.
Det var ett temligen stort rum, till hvilket å ömse sidor 

gränsade ett andra och tredje af lika storlek. Hvardera af dessa 
tre rum hade två takfönster, kvilka, såsom det syntes, ledde ut till 
ett stort platt tak, som åter var omgifvet af höga murar. Dessa
fönster kunde icke ses af någon utifrån.

Skulle månne dessa tre rum blott vara bekanta för en enda

person i hela slottet?
De voro i sjelfva verket fullproppade med alla möjliga föremål, 

men allt var symmetriskt ordnadt. Ingenstädes säg man något 
dam, ett tecken att en städande hand besökte rummen dagligen.

En sådan mångfald af olika föremål, som här voro samman
förda! Här voro möbler af alla slag, mest gammalmodiga och dyr
bara med bleknade öfverdrag. Gamla fruntimmerklädningar af 
siden, med stickade, mångfärgade blommor, uniformer och riddare
kostymer hängde på väggarne. Likaledes vapen af allehanda slag. 
Krystallsaker, vaser och gamla ur stodo på kommoder och skåp. 
De senare voro delvis fylda med porslin och glas. Här skulle en 
antiqvitetshandlares hjerta antingen hoppat af glädje eller krympt 
samman af afund. Och hvilka skatter i gamla läderband funnos 
icke här uppradade på bokhyllor och bord! Sammanlagda utgjorde 

de ett helt bibliothek.
Med dylika och hundradetals andra ting voro två rum fylda. 

Det tredje var skildt från de båda andra genom en portière, be

stående af en gammal röd sammetsduk.
För Gustaf följde den ena öfverraskningen på den andra. 

Då han drog det röda sammetsskynket tillbaka, fick han se en 
midt i rummet stående öppen tunna, som bokstafligen var fyld ända 
till randen med penningar. Han hade förut i tankarne brukat 
ordet skattkammare. Här var i sjelfva verket en fyld skattkammare. 
Silfver- och guldkärl, bägare, pokaler, kannor, skålar och skedar, 
gafflar, knifvar och tallrikar, allt af silfver, åtskilligt af guld, funnos 
här uppstälda med en viss smak på konsoler och marmorbord.
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börjat fyllas med mynt och sedlar. Här låg en hel förmögenhet.

H vari från harstammade dessa skatter? Vid ett närmare be
aktande af penmngarne visade sig, att der fnnnos likaväl gång
bara som for längesedan aflysta mynt och sedlar.
Viol ändan af detta ru“ St0d en St0f kanapé’ Överdragen med
T) Jf~T ' DerÖfVer häDgde 6n tafla’ öVerhöljd med en duk 

etta forhange retade Gustafs nyfikenhet. Han lyftade på duken,
och denna, som blott var löst påhängd, föll ned på kanapén

En ny öfverraskning. Taflan förestälde en ung skön qvinna 
ed underbart älskliga ansigtsdrag.

Gustaf igenkände genast sin farmor, ty bland faderns qvar- 
åtenskap hade ett porträtt i helt litet format funnits, som säker- 

hgen var gjordt efter detta större. På det papper, hvari det funnits 
veckladt, stodo de af faderns hand skrifna orden: „min moder.“

^aket hl * G“Staf’ det hade legat “»d« **
paket, hvan anteckmngarne funnos inneslutna, ehuru sonen ej genast 
utan forst sedermera fick syn på detsamma.
Vid -fet t101? POrtmtet Öfver kanapén hade aldeles samma breda
guldrir f “ed d6t SP°rreSka friherrliga vapnet försedda

Gundhm-' , P ^ bM0D Carl och »aronessanbundborg i sällskapsrummen.
namne? ^ ^ S% “ fÖrgyM platta- pd Vilken
namnet „baronessan Lisen Sporre“ var ingraveradt.

Huru kom detta porträtt hit? Hade det blifvit nedtaget af
baron Car och förvisadt till skräpkammaren, samt derifrån fram- 
hem ta dt af en annan person?
den sk™ Vdi: “inUter St°d GUStaf ferSjUnkM 1 betl'aktande af

han ”!h TT ,PrÖf"ingar dU ä" läf h3fva "ätt ««om,“ sade an „och fastan du måste dö ännu i din ungdoms år, så har du
c van yc ig. Du fick dö som en friherrinna Sporre, som en

arbar hustru i åtnjutande af din makes tro, och den skymf, som
man sedan utöst öfver din döda mull, har du icke mera känt eller
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lidit af. Men din son utstötte man som en vanfrejdad menniska, 
och din sonson står nu här och svär inför din dyra bild, att han 
icke skall gifva sig ro förr, än han borttagit denna skymf från din 

sons hufvud. Blott då —“
Han afbröt sig.
„Hvad är det?“ sade han för sig sjelf och lyssnade med 

yttersta uppmärksamhet.
Han trodde sig hafva hört ett buller. Hans andedrägt stod 

stilla. Om han blefve upptäckt här! Kunde man icke helt enkelt 
hålla honom för en tjuf! Det skulle dock varit en förfärlig 

upplösning.
Allt förblef emellertid stilla, och bullret upprepades icke.
Då betogs han af den tanken, att han här kunde blifva inne

stängd. Skulle väl porträttet i minnesalen vara utan någon me
kanik, hvarigenom tillträdet till dessa skatter fullkomligt kunde 
stängas ! Skulle dessa rums säkerhet blott ligga i slottsinnebyggarnes 
okunnighet om deras tillvaro och om porträttets rörlighet!

Detta var icke tänkbart. Var det icke fastmer möjligt, att 
«garen till dessa kostbarheter hade återvändt till minnessalen för 
att fullborda den stängning, som han förut af någon orsak ej full

ständigt utfört!
Gustaf kände en iskyla löpa öfver ryggen. Utan att tänka på 

att åter hänga öfver friherrinnan Lisens porträtt, på samma sätt 
som han hade funnit det, smög han sig på tå tillbaka i det 
mellersta rummet och lyssnade här på nytt.

Icke ett ljud hördes.
Han försökte att vrida taflan. Hans glädje blef stor då ban 

fann utgången fri. Sedan han först genom en smal springa blickat 
in i salen och der icke funnit något misstänkt, steg han åter ned

i densamma.
Bullret tycktes således hafva varit en villa.
Han vred taflan åter i samma läge, som hon förut vant och 

steg derpå med skyndsamma steg upp på läktaren, beträdde den 
lilla mörka gången, tillslöt sorgfälligt dörren, ilade ned för vindel-

»
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trappan, åter upp för den andra trappan, öfver den länga korridoren
i våningen två trappor upp. Derefter skyndade han åter ned för
trapporna i den nya slottsflygeln och lyckades osedd komma ut i 
det fria.

Här vågade han först andas lättare. Men hans tankar voro 
mycket allvarliga. Hvilka upptäckter hade han icke gjort, upp
täckter som sannolikt skulle kunna låta begagna sig till hans för
del, upptäckter af hemligheter, som synbarligen blott en enda 
person kände utom honom, och lika påtagligt var, att denne per
son skulle blifva en hufvudperson för det fälttåg, som han ämnade 
begynna.

„Det var en god början,“ sade han högt för sig sjelf, då han 
kom ut i parken. „Måtte slutet också blifva lika godt!“

I fulla drag indrog han vårluften. Hans bröst hade vidgats. 
Hoppet att uppnå det mål han föresatt sig hade ansenligt förökats.

„Mod, försigtighet, och framför allt ingen öfverilning,“ ut
ropade han nästan högt, då han vandrade framåt i de urgamla 
trädens skugga. „Med öppet öga, spetsadt öra, ständig uppmärk
samhet, vaken tanke och framför allt ett klokt begagnande af om
ständigheterna, så kan det icke slå miste.“

När han på sin vandring kom till det stället, der den bänk
stod, hvarest Rosa hade setat, stannade han för att njuta af den 
sköna utsigten.

Länge genomsträfvade han den härliga parken. Fram emot 
klockan ett återvände han till slottet.

En half timme senare klappade han på Alberts rum, hvarifrån 
nyss fröken Rosa afiägsnat sig.

«
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SJUTTONDE KAPITLET.

Följder af räddningen.
Mellan unge baron Albert och hans syster Rosa hade kort 

förut ett mycket lifligt samtal egt rum.
Några minuter efter klockan fyra hade den senare med orolig 

brådska trädt in i Alberts rum och hade redan från tröskeln ropat 
till honom:

„Du måste bevisa mig en tjenst. Jag har en bön att ställa 
till dig, hvars uppfyllande för mig är af aldra största vigt. Jag 
väntar, att du icke skall neka mig, hvad jag beder om.“

Hon talade detta i upprörd ton. Albert såg på henne öfver- 
raskad. Afven i hans ansigte visade sig ett upprördt tillstånd.

„Hvilken bön? Hvad önskar du af mig, Rosa?“ frågade 
brodern. „Fattas dig något?“ tilläde han. „Har något händt dig?“ 

„Ja, något förskräckligt. Jag är ännu alldeles tillintetgjord och
förvirrad deraf.“

„Hvad är det då? Berätta, hvad som skett. Du lägger min 
nyfikenhet på sträckbänken.“

Rosa trädde närmare, satte sig på en stol bredvid Alberts 
vagn och sade:

„Du känner ju min räddning ur teaterbranden. Den unge 
mannen, hvars namn vi, trots all möda, trots alla uppfordringar i 
tidningarne, icke kunde få veta, som hittills envist undandragit sig 
en belöning, hvilken för en sådan handling icke skulle hafva blifvit 
sparsamt tillmätt af en baron Sporre — tänk dig så förskräckligt, 

jag har återsett honom!“
„Hvem?“
„Mannen som räddade mig!“
„Och det kallar du förskräckligt?“
„Jag har återsett honom här — här i slottet.“
„Huru? Hvem är han då?“
„Hvem han är? Din nye tjenare!“

Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. 39-
HelvetetB trappor. 39.
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5,Huru? Herr Ekström?“
,,Ja, herr Ekström, som tagit plats hos dig som simpel betjent, 

och som genom dm godhet hastigt blifvit upphöjd till sekreterare.“ 
nUet ar ju mycket intressant! O, det är honom likt — mod 

och beslutsamhet blixtra nr hans ögon. Djerfhet ökar alltid en
I" T" "ärmar h°n0m PlÖtS'igt betydligen tiU °ss-

ju en stor skuld till honom att afbörda.“
--Det är just det aldra förskräckligaste, Albert, som upprör 

mig s fruktansvardt! Den tryckande känslan af tacksamhet gent 
en jenare skall jag aldrig kunna uthärda. I hvarje ögonblick

” "»«' »<- * «WM. „,iS ,j„r i, , r , 
- I“"* 'i—™. JV, « b„.«„ SpJ„ 

vungen att stå pä en viss förtrolig fot med en menniska af så
skall af t !’ fg härk°“St’ Stâende Sä djupt under “ig- ** 
att öf! t r Sk0nSamhet °ch hâns?D “ödgas tåla, om han vågal-

före nä t g™Sen ^ °Ch h0D°m- °“ haD ta®er
nå e t T T “in St°lthet- - PaPPa Ska11 Pä “1 «*-

skatt f?l ! Sät‘ belÖDa hODOm med aUt ^dant folktta. det högsta goda, penningar, beskydd, rekommendationer, 

jag upprepar det, hans åsyn kan jag icke uthärda! Jag beder 
dig, jag besvär dig, Albert, afskeda honom åter, ännu i dag, ännu

gångT S UDd’ ^ att Jag “ä S'iPPa att “öta honom ännu en

Albert såg på sin syster med en egendomlig blick.
„Hvad vill det säga?“ frågade han. „Det är ju aldeles som

stllthT hr e med h““68 °rimliga’ Mdrade aristokratiska
så godVth ri ÎJer?Sa hÖg”°d! Var d6t VerkIigen ““ ann^

goda och kärleksfulla syster, som talade det der? Ditt lift
Hågorna "tT ? ” * * dig ^ » ^lig död 

ågorna - ty utan denna djerfva och ädla, manliga bragd vore
du nu rcke bland de lefvandes anta. - honom, som nyss öfver-
agit den tunga och obehagliga vården af min sjuka kropp, skulle

nu genast jaga bort härifrån — och detta bara för att du är
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för stolt att känna dig stå i förbindelse hos en underordnad? Är 

det ditt allvar, Rosa ?“
„Det är mitt allvar, mitt fullkomliga allvar. Kalla det huru 

du vill, beteckna det för min skull som ett ärft högmod, jag har, 
jag känner denna stolthet.. Denne mans närvaro störer mig. Jag 
kan icke, jag vill icke en gång, då jag ser honom, — emedan jag 
måste vara honom tacksam för min räddning — iakttaga en hän
syn mot honom, som jag icke behöfver mot de andre tjenarne. 
Detta tvång är mig outhärdligt! Jag beder dig ännu en gång:
afskeda honom, låt honom flytta!“

„Jae förundrar mig bara,“ sade Albert med en lätt ironisk
anstrykning i tonen, „att du icke var allt för stolt att låta rädda 
dig ur dödsfaran af en obekant, som var nog ohöflig att icke först 
låta presentera sig för dig. Men det är sant, det kunde han icke, 
du var ju vanmägtig. Han hade bort vänta, till dess du kommit 
till sans igen, och när du då fått veta, att han stod så djupt 
under dig, hade du antagligen föredragit att brinna upp.“

„Håna, så mycket du vill, jag kan icke hjelpa det. Jag 
måste upprepa min bön äfven med risk att synas otacksam.

„Synas? Du är det i verkligheten, och det uppfyller mig med 
obeskriflig sorg. Består då det adelskap, den aristokratiska no
bless, hvaröfver vi brösta oss och äro så stolta, i något rent yttre ? 
Hvad betyder all yttre glans i verlden, om den icke är förenad med 
hjertats och sinnelagets adel? Är otacksamhet själsadel? Nej, otack
samheten är det sorgligaste fattigdomsbevis hos en känslolös sjal, 
men tacksamheten är den skönaste känsla, som Gud har nedlagt 
i ett menniskohjerta, Till och med djuren erfara denna känsla. 
Huru tacksam är icke en hund, som man bevisar välvilja! —

Och du vill förneka all tacksamhet.“
„Dina ord göra mig ondt, Albert. Ännu aldrig har man

kunnat förebrå mig den minsta otacksamhet. Huru tacksam har 
jag icke varit mot den aldra ringaste för den minsta vänlighet, men 
i detta fall är det annorlunda. Det är också icke otacksamhet, 
som drifver mig till min bön, det är något helt annat — så snart

#
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lian år borta härifrån, vill mg- göra am ,
o0r“ allt nvad i mina krafter &får

föTono^’ mina)iiniPPer’ alH vil1 ^ ™d glädje gifta ifrån
jag icke!‘ ““ d6tta 3tt dagligen 86 h0n0ffi- det ka*

qvâmàsj)Ufôrllà-fUndtera f den tacksamhetsbevisning, som är be- 

bonom 0 b l’ r a °“ detta Sätt dj"P‘ skulle såra

strax Îe de h T“8 * ha"S Ög°n' 0m « g-a^ äfskeda honom 
trax efter det han kommit hit. Nej, dU må tänka huru du vili
anatT’dr ^ “ig1Ska11 JCke “ gåDg Stt Sk“ af otacksamhet 
Ma mot den, som räddat min syster. Han har räddat ditt lif
1 In 17 I"01'6 jag iCke Vara m°‘ d“’ befriade mi*
icke Ïtlr “in SVagh6t’ "in ^ ** *»«

”Albert, jag bönfaller hos dig!“
»Nej, och åter nej, under inga vilkor.“
„Albert,“ utropade Kosa upprörd, och hennes tårar böriade 

att strömma öfter kinderna, „Albert, om du håller af mig.' så

kom Ten Ï-Î °ch §led ned «» stolen, så att hon
kom i en knabojande ställning framför vagnen.
sä 8”fbertC f0rtf0r h0n’ ”Jag beSVär dig - stannar tan här. 
så måste jag förgås af blygsel!“
di* ”mU ärrmig M fUllk0“lig gåta> B0Sa- JaS Entrer icke igen 
dig. Men stig upp, jag vill säga dig något annat“

Systern reste sig och satte sig åter på stolen
Gvllerfson fra’ahBrU ^ dCTUte “ed grönska.

Ï ene solstrålar dansa på sipporna. Guds sköna sol öfterster
a It med nytt lif, med ny kraft. Allt föryngras till ny tillvar!^

y u veering. Blott en är har utestängd från all denna härlighet
förlofvad T W°“ *" Uten flik af naturens oändliga,
ben r 1 H « a” Lm’ °Ch Sjuk’ med bortdöda
ben är detta elända sjukläger, hvarvid han är fjättrad, hans hela
verld. Han måste umbära allt, som fröjdar en ynglings hjerta,



hvarje fri rörelse hämmas hos honom, han plågas af en brinnande 
åtrå att som andra människor få komma ut i Guds sköna natur, 
att få ströfva genom den höga skogen och insupa vårens andedrägt. 
Men han måste blifva på det ställe der hans vårdare lagt honom, 
han måste umbära allt, allt, allt! Och han vill äfven umbära allt, 
om han blott har utsigt, att det ännu en gång skall blifva annor
lunda, att ännu en gång den sköna verlden skall öppna sig foi

honom.“
Albert gjorde ett kort uppehåll i sitt tal. Derefter fort

for han: . . .
„Då påträffar han i sitt lif en ung man, som väl erbjudit sig

blott som tjenare, men på hvilken han genast ser, att han icke ar 
någon tjenare af det vanliga slaget. Ur hans ädla drag talar val
vilja, ur hans ögon blixtrar intelligens. Den sjuke erfar afven snart, 
att han genomgått gymnasium, men af brist på medel icke fått 
fortsätta sina studier, att han antagit plats som sjukvårdare for 
att, då han icke kunde få studera till läkare, dock vara utöfnmgen 
af läkarevetenskapen så nära som möjligt, att han fullkomnat sina 
praktiska erfarenheter genom teoretiska studier på ett sätt, så att 
han känner sig kompetent att verka såsom läkare i ett land, der 
för denna rättighet icke erfordras några examensbetyg,, att den 
höga lönen förmått honom att antaga en tjenareplats hos den sjuke 
gossen, blott för att han deraf måtte kunna hopspara medel för 
öfverresan till Amerika, då hans förra knappa lön icke lemnade 
något öfverskott för sådant ändamål. Hos den sjuke vaknar en 
plötslig, underbar sympati för den nye tjenaren. Han lofvar sig 
njutningsrika stunder af hans bildade samtal och af hans ofnga 
talanger, ty han spelar och sjunger. I hans hela väsen ligger något 
så egendomligt tilldragande, att den sjuke skulle vilja ställa sig till 
honom långt mera som en vän än såsom husbonde. Och framför 
allt, den sjuke vet, att han kommer från en anstalt, der landets 
utmärktaste läkare visa mästerprofven af sin konst, der alla nya 
medicinska upptäckter, alla nya medel pröfvas och användas. Han 
har till honom fattat ett obetingadt förtroende. Han hängifver sig



LÏ Pf7tmande ^ M hopp. «om på grund af det
«are, 06 h i g™Sar ““ ïiSSbet’ M den »*• 3juk-
äKlaren, som bakom doktor Werners och bakom farmors ryg, får

bhfva hans läkare, skall Ivckas att 8t»rmf™ v. ,. ’ lycKas att atergifva honom den så länge
ch med så innerlig åtrå efterlängtade helsan. - Och nu frågar

din Ï k ni ""i är StÖrSt °Ch hÖgSt °Ch ädIast’ d“ eller
af ,1 . dlD hdande br0der- Skal1 medlidande nedtystas

egoism, som tror sig icke kunna fördraga, att här möta den
underordnade man, som räddat ditt lif a un., . i ’ bUUJ raaclat dltt nf, och som nu äfven skall

■ va min räddare? Vill du åter beröfva mig honom, som skall
M. va mig en tröst och ett säl]skap . ens]jga stunder) som ^

k a ffi'g en ersättning för allt, som jag måste försaka, som skall
att C 7 aW f0r StUn<ien ?!Ömma “iM lidanden’ vil1 du b“dra,

1 Z7g ppas’af h0fl0ffi göres fnsk’så ufctala «

,, ”Albert!‘‘. “tr°Pade Sy8tern’ och «> “J tåreflod strömmade 
er hennes kinder, „hvilket val uppställer du icke för mig! Du

vet ju huru djupt jag älskar dig, huru mycket mitt hjerta är
»stadt vid d,g, hvilket djupt medlidande jag känner med ditt sorg-
sfa i-m?1 ™ hkSOm det J" är min bfligaste önskan att få se dig
s la lå k ^ *7 Så tm °Ch dä »“«^digheterna »">

ä 7h’ f T 7 ' 'ängre Vidhålla “iD be^raB- Ja^ måste al utharda, hvad ödet pålägger mig. Ack, om du visste, hvilket
blott 7 7 ofg ~ °Ch gÖr d6t 'UtM kn0t - men bedöm “ig 
blott icke falskt. Gud skall hjelpa mig att bära det!“

„Hvad ar det här, som är så tungt att bära, kära Rosa? 
Jag har icke fått klarhet i den saken Har din bön någon djupare 
oetydelse? Har något särskildt förefallit mellan dig och din räddare?“
fallit?” J’ V1SSt mte! Tr° iDte det' HVad Skulle ïâl hafva f«re-

„Eller misstänker du honom, att han sökt tjenst hos mig af 
någon annan anledning, än den som han anfört?“

När systern teg, fortfor Albert:
„Tror du, att. han visste, hvem han hade räddat?“
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„Jag vet det icke.“
„Jag betviflar, att så kunnat vara fallet. Jag är öfvertygad 

om, att han under sådana omständigheter icke skulle hafva sökt 
plats just här. Och skulle jag misstaga mig i denna punkt, så 
vittnar det i alla fall om ödmjukhet och anspråkslöshet, att han 
icke inför mig ännu förestält sig som min systers räddare. Jag 

skall taga reda på saken af honom.“
„Du vill alltså tala med honom derom?“
„Kunna vi då ignorera ett sådant faktum? Är du icke sjelf 

förpligtigad att i ord för honom uttala din tacksamhet?“
„Jag — jag sjelf skulle —“
„Huru kan du sätta annat i fråga. Måste han icke hålla dig 

för en hjertlös varelse, om du icke gör det?“
„Äfven detta! O, min Gud!“
„Kunde du vara tveksam om en sådan hederssak?“
„Här ligger en hemlighet förborgad,“ tänkte Albert. „San

nolikt lemnar han mig nyckeln till densamma.“
„Ännu i dag,“ sade han högt, „måste du sjelf meddela pappa 

och farmor, att det var min sekreterare, som räddade dig, samt 
bedja dem tänka ut lämpligaste sättet att belöna honom derföre.

Vill du göra detta?“
„Jag skall göra det!“
,,Gå då, Rosa. Fastän jag icke har bestält hit herr Ekström 

förr än till klockan fem, så är det icke omöjligt, att han kommer 
tidigare, och jag ville icke gerna, att han finge se dig i detta

upprörda tillstånd —“
„Du har rätt — jag skall aflägsna mig! O, förlåt mig, Albert 

— jag vill ju för din skull göra allt, fördraga allt, — tänk bara

inte, att jag är hjertlös och dålig!“
Den vackra flickan tryckte sin näsduk mot ögonen och lem-

nade rummet. \ 1 , , ,
Brodern såg efter henne med egendomliga blickar och skakade

derefter eftertänksamt hufvudet.
Vid denna räddningshistoria måste hafva förefallit något all-
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deles ovanligt,“ sade han för sig sjelf, „något utomordentligt, som 
kunnat framkalla denna obegripliga förändring hos Rosa. Jag kan 
dock icke tänka mig, af hvad slag _“

Det klappade lifligt pä dörren, hvarföre Albert afbröt sfö och 
ropade: „stig in!“ s

”Det gläder mig, att Ni kommer, herr Ekström,“ ropade han 
emot den mträdande. „Jag har nyss fått kännedom om Er under
bara bedrift, hvarigenom vi hos Er stå i tacksamhetsskuld för 1 
esters räddning. Hvarföre har Ni icke sagt mig det?“

som ”Jag-7te iCke’ h6rr bar0n’“ Svarade Gustaf- ”M den dam, 
som vanmagtig af mig bars ur den brinnande teaterlogen, var en 
fröken von Sporre.“

„Och Ni har icke heller sedan fått veta det?“
återsä^k “i! ^ dl jag för nägra «mmar sedan
âteisâg fröken, har hennes namn varit mig. obekant.“

”Har Ni då icke läst den af min far undertecknade offentlig
“7 I ,räddaren SkUl,e Sig «T at

undfå en värdig belöning?“
»Nej. Har då något sådant skett?“

tidninfnderKamikSt v’“ veckas tid stod den dagligen i åtskilliga

“11 •— - » ■ «*»•
någon”ting på ^7^7“ ^ M ^ ** iCk6 fea

rätta 7 är d6‘ffklarligt NU beder « Er- berr Ekström, be- 
a for mig raddnmgshistorien med alla biomständigheter - om 

Ni vill göra mig det nöjet.“
„Har fröken anklagat mig?“
„Det hade alltså ändock något förefallit?“

som jäg nu^dåTa ^ ^Örebräelse att Söra Jag gjorde något.

tad i - iS- ' ,kn"* Mt *
„.d C‘bM? “* «<* Albert
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„Döm sjelf öfver mig, lierr baron, om det i och för sig var 
ett brott. Under nuvarande förhållanden har det blifvit till ett 
brott, och jag känner deröfver en djup blygsel. Då fröken von 
Sporre, hvars yttre och närvaro i excellensens loge sade mig, att 
hon var en förnäm dam, åter slog upp ögonen efter sin vanmagt, 
kunde jag tydligt märka, att hennes tankar ännu icke hade åter
kommit till verkligheten, utan ännu befunno sig i drömmens rike. 
Ett lyckligt, förklaradt leende lekte kring hennes läppar. Under 
det hon låg der så utsträckt på soffan, förekom hon mig, som väl 
äfven stod under en lätt bedöfning, såsom sagans prinsessa, som 
just vaknade upp ur sin hundraåriga sömn. Jag var öfvertygad, 
att jag aldrig skulle få återse henne. Jag ville hafva något med 
till minne af denna stund, och jag lösgjorde violbuketten från 
hennes bröst, — en lön ville jag också hafva för räddningen, någon 
annan hade jag aldrig skolat mottaga, och jag kysste henne på 
hennes sköna rosiga mun. Hon gjorde intet motstånd, utan lat 
det fritt ske, emedan hon väl icke ännu var fullt vaken. Sedan

lemnade jag rummet.“
„Och det är allt?“
„Allt, vid min ära.“
„Nå då kan det ju inte kallas något absolut brott,“ sade 

Albert leende, „och hade jag varit i Ert ställe, så hade jag gort 
mig skyldig till samma synd. Men en ung flicka tänker naturligtvis 
annorlunda om sådant. Rosa har flera gånger skildrat den gräsliga 
katastrofen för mig, men icke nämnt om denna episod med ett enda 
ord. Hon har inte heller anklagat Er, men hon är i ett högst 
upprördt tillstånd, som jag, sedan jag fått veta rätta förhållandet 
af Er, blott kan förklara derigenom, att hon, kommen till klar be
sinning, erinrat sig den lön, som Ni röfvade från henne, och fram

för allt att hon sjelf tillät detta rof.“
„Och att röfvaren, såsom hon till sin fasa märkt, var en djupt

under henne stående menniska, en ringa tjenare.“
Ja, vore Ni en prins » stode sakerna sannolikt annorlunda.

Nå, det får väl låta jemna ut sig. Icke desto mindre ar mm
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Xon Uv PeTfgen taCkSam fÔr El' m0diga bedrift- Är hår 
»ägon blygsamhet eller rent af blygsel mrf ; „ , . „ ,
Kosas finkänslighet och berör icke med ett ord e ’
Jenna punkt Tae- ,t„ii k- • ! eiler en antydan

F Jag skall borja med att taga £r i försvar i„„z T: t “•« - — >«,!?;:■

låta mig!“ ^ Sp0ITe någonsin skulIe kunna för-

,,Alla ångerfulla syndare få ju förlåtelse R^o ? n • ,
o barm hertig.“ J Öt 1 Rosa ska11 lcke ™ra

Efter en liten paus fortsatte Albert:
„När vill Ni undersöka mig Passar -v * •

i Jag? Kanske strax efter middSgen?“

„Huru och när herr baronen befaller.“
om mitt tillstyr Tt TX ® höra Edra äsigter
ödets s ir , iå Ta0““" mig’ SOm 0ffi det Sk“iia -ra 

anmodat XITbZJX * ^ " * Jag b«
Fördrif nu tiden till klnrk “lg M °°h Mn middagsbordet.
tillbaka.“ °kan Så g°dt Ni ka*. °ch kom dä

hos de!UsjlaflägSDade Sfg °Ch iDStWe Sig Pâ bestä”d tid «er

»Jag hade tillfälle att tala ensam mou
blick efter måltiden,“ sade Albert då ha ‘t ? ' *“ Ög0D'
sjette klockslaget trädde in i rummet och T ' preds vid
* d)uPa ånger, utan bad henne i j "* ^ **- 
Under det hon *„ , Ven 1 Ert namn om förlåtelse.
att hon a - t • r0dnade 0Ch bleknade> tillstod hon för mig
att hon dromt sig vara en förtrollad prinsessa och ,h a g’
stod bredvid hennes hviloställe m .■ ’ den’ SOm
förlossa henne med en kyss“ ’ ’ 8MD kon,n,it för att

„Huru,“ utropade Gustaf, „hon sielf höll «irr f
och mig för prinsen, under det att äfvpn • f, °r pnnsessan

oet att afven jag tyckte, att hon var
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en förtrollad prinsessa, som skulle frälsas med en kyss! I->å kar 
ju vår fantasi haft en underbart lika tankegång.“

„Kanske Ni, när allt kommer omkring, är en förklädd prins, 
herr Ekström. Ert yttre skulle nog kunna representera en furste. 
Kanske Ni blott har kommit hit för att på nytt gilja till den från 
Er försvunna prinsessan!“

„Nå, om så vore, hvad skulle herr baronen säga om, att jag 
antagit en tjenares skepnad? Skulle herr baronen kunna förlåta 
alla osanningar, som vore förenade med en sådan mask?“

,,Det kommer an på skälen till Er förklädnad. En prins 
skulle icke behöfva den.“

„Han kunde hafva blifvit föranledd dertill af en ed.“
„Om vi fortfara länge på det här sättet,“ sade Albert, ,,så 

sätta vi gemensamt ihop en präktig roman. Hufvudsaken är att 
Rosa tycktes lugna sig genom mina yttranden. Men nu få vi 
lågga tyglar på vår fantasi och befatta oss med en allvarlig sak. 
Vill Ni vara god börja med undersökningen.“

„Tillåt mig först ett kort förhör, herr baron. Huru uppstod
Er sjukdom?“

„Har jag ännu icke sagt Blr, att jag föll ned från ett träd?“ 
„Nej!“

ADERTONDE KAPITLET.

*

Undersökningen.
„Det var vid den här tiden för tre år sedan,“ började Albert 

sin berättelse, ,,en sådan der varm och solig dag som i dag. Jag 
genomströfvade skogen på andra sidan grafkapellet, i buskar och 
träd sökande efter nästen, för att här och hvar taga ur ett ägg för 
att tillöka min nyanlagda äggsamling. Skogvaktarens lilla dotter,

/
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Pâ et o ' T" P Str0f%’ S'0rde “ig “PP“>ârksam
Lt Î lh T 8 ‘ 0DM Pà 6tt hÖgt träd- Vi ‘rodde båda, att

t llh°;de Dägon foge1’ ägg jag ännu icke hade Flickan
g»sSa^ att det var ett hökrede. Samlareifvern vaknade hos mig, ty
Dris so h“de.jag annu a)drlg sett. Jag måste derföre till hvad 

. m 6 6 VlUda fo8eIredet. Jag var en van klättrare och var
Men Hr’ 8 d6t taSkade ägg6t °Ch bÖrjade åter att stiga ned

“ r *“ “ “• “ « - J»allt för t88864’ Sä aU det ICke SliUl,e gä S6nder- Jag var
allt for mycket sysselsatt med omsorg om mitt fynd och var der-
tore £ nog fömigtig. Jag trampade pä en torJ ^ den £

ryggen och 1 Tr *“ betydande höjd- Jag hade falIit P»
de nä masl \ ^ ^ S°“ Skedde med “ig

na maste tre dagarne, vet jag icke, då jag först på fjerde dagen
P mlrSh !T-erf0r jag’ at‘ Ma,ia’ dä * i - ™

â 2 “ f “ fer S Sin ^‘eångest, -t han bar mig

slottet i elTbä t S °gÇaktarestugan- Derifrån blef jag forslad till
hiernan och ” ° “ haSÜgt tillkallade läkaren förklarade, att
hjernan och ryggmargen blifvit skadade. Snart visade si. att en

« Tä 2T D6t Mdade Sig “ StW S-1St’ ^ ^j ,n 6 ölck om ett är» iniian såret slöt sig. Jag måste
må et?fT S“ärt0r’ °Ch det VärSta Var’ att iag nästan alltid 
mina h P 1 kUDde jag d°ck ännu nägot röra
Zde meD Sedan Säret bl6f Iäkt’ hafva de ‘otalt för

bin trädde förlamningen icke genast?“ frågade Gustaf.
„Nej. Ar det ett fördelaktigt tecken ?(/

„Ja!“
utta J“ UnderSÖkande Mgade nu alla detaljer i behandlingen, 
u talade s,g deröfver hvarken gillande eller ogillande och bad der- 
efter sm herre att kläda af sig.

Undersökningen var grundlig och varade länge. Sedan den 
nye lakaren undersökt icke blott ryggen och de förlamade benen 
utan under flera minuter äfven bröstorganerna, sade han-



„Med oändlig glädje kan jag uttala den fasta öfvertygelse, 
att det skall lyckas mig att inom en icke allt för långt aflägsen 
framtid hafva återstält herr baronen från sina nuvarande lidanden.“ 

„År det möjligt!“ utropade Albert, och tårar strömmade ur
hans ögon. „0, då vill jag betrakta Er som min bäste och
käraste vän!“

Han fattade Gustafs hand, drog honom ned till sig, omslingrade 
med den nakna afmagrade armen hans hals och tryckte en kyss 
på hans högra kind.

„Hvad som än må komma,“ sade han under stark känslo- 
rörelse,“ så får Ni när som helst och under hvarje läge i Ert lif 
erinra mig om denna stund, då efter en lång dyster tid för första 
gången ett verkligt hopp fyller mitt hjerta. Hvilken önskan som Ni 
än må uttala, så skall jag uppfylla den, om det ligger i min magt.“ 

„Kanske kommer jag att en gång behöfva påminna Er derom, 
herr baron,“ svarade Gustaf med ett egendomligt tonfall, „och
kommer då att våga till Er framställa en bön, att gifva mig
vitsord om, att jag som en hederlig man gjort min pligt.“

„Det kan jag när som helst intyga utan någon särskild bön. 
jag hoppas att Ni skall gifva mig tillfälle att uppfylla större och 
betydelsefullare önskningar.“

En paus inträdde, hvarunder Gustaf var sin unge herre be-

hjelplig med att åter kläda på sig.
,.Vet Ni, herr baron, tog sekreteraren åter till ordet, hvaraf

Ni hufvudsakligen lider, utom förlamningen i benen?“

u
„Nå?“
„Af kronisk förhungring.4 
,Förhungring!“

„Svagheten hos Er kropp och den förskräckliga magerheten 
äro följder af vattensoppa och torra semlor.“

j>j

Skandma iskt National-Bibliothek. 40.
Helvetets trappor. 40.
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”Min mage haï till slut så vant sig dervid, att han numera 
knappt fördrager något annat.“

,,Vi måste så småningom bibringa honom förnuftigare begär. 
Och var försäkrad, att så snart som Ni dagligen kommer att In

andas den friska luften, skall nog aptiten bli bättre.“
„Och på hvad sätt skall jag kunna tillfredsställa denna aptit, 

då jag dagligen spisar under farmors argusögon ?“
„Klockan fyra dukas för mig i mitt rum, herr baronen måste 

beqväma sig att först äta med mig och sedan taga vattensoppan 
som desert.“

„Ja, det blir härligt. Men huru skall jag osedd kunna få 
njuta friska luften?“

Gustaf tänkte: „Doktor Werner tror, att frisk luft skadar 
gossen, han skall sannolikt lätt gå in på hans önskan/4 Högt 
sade han: „herr baronen bör bedja sin läkare, att han tillåter det. 
Antagligen har han nu ingenting deremot,“

„Det kommer han aldrig att tillåta -— hvad skulle förmå 
honom dertill?“

„Låtom oss först invänta hans svar. Sedan blir det nog råd.“
„Och hurudan behandling ämnar Ni företaga med mig?“
„Framföi allt en förståndig diet, och sedan ämnar jag att 

dagligen elektrisera baron.“
„Ah, utropade Albert gladt, „det kan jag ha förtroende till. 

Jag har läst någonstädes, att sådant användes vid förlamningar. 
Och detta medel kände icke min svältdoktor!“

„Jag har sjelf en god vän i hufvudstaden, som eger en 
elektricitetsmaskin. Jag skall skrifva till honom ännu i dag och 
bedja honom, att han lånar mig den på en tid. Men då min 
läkareverksamhet här måste blifva en sträng hemlighet, så blir det 
nödvändigt att jag egenhändigt lägger alla bref, som jag skrifter 
i sådana ämnen, egenhändigt i jernvägens breflåda, och att jag låter 
adressera allt, som jag från staden behöfver till Er kur, att af mig 
personligen afhemtas på posten. Baron tillåter mig, att jag &i 

skymningen går till jernvägsstationen med brefvet?“
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„Om Ni tror Er behöfva denna försigtighet,“ sade Albert, 
„så ger jag gerna min tillåtelse. Kanske Ni då äfven har den 
godheten att titta in i skogvaktarestugan och fråga efter, hvar före 

Maria icke har besökt mig i dag?“
„Mycket gerna.“
„Hennes uteblifvande är alldeles märkvärdigt. Hon kommer 

eljest regelbundet hvarje dag. Vi hafva aftalat, att om hon blir 
hindrad genom någon ting, skall hon genast derom låta underrätta 
mig, och hittills har hon alltid troget gjort det. Men nu har
hvarken hon sjelf eller något bref eller bud kommit från henne.“ 

„Huru gammal är fröken Maria?“
„Hon är ännu ingen fröken. Hon är ännu inte konfirmerad 

och bara fjorton år gammal. I Er fråga ligger, — om man så 
vill - dold ännu en. Jag vill äfven besvara denna för Er. Ni 
har redan blifvit min förtrogne - o, jag har obetingadt förtroende 

till Er, — Maria är — dyrbar för mitt hjerta.“
Alberts kinder färgades lätt vid denna bekännelse.
„Ert förtroende, herr baron, är mig alltid heligt.“
„Derom är jag öfvertygad.“
„Herr baron,“ sade Gustaf efter en paus, och hans väl- 

klingande organ antog en djupt allvarlig färg. „Jag känner det

vara min skyldighet att uttala en varning.
Albert blickade upp och såg förvånad på sin sekreterare, mera

öfverraskad genom tonen i rösten än genom de ord han hört.
„Men jag måste behålla denna varning för mig sjelf,“ fortfor 

Gustaf med samma allvar, om Ni icke först har godheten att lofva 
mig, att Ni icke skall fråga efter mina grunder och skäl. Derpå 
hvarken kan eller får jag svara Er. Men en uppmaning till for-

sigtighet anser jag för min pligt att uttala.“
„Det löftet vill jag gerna gifva Er. Ni har gjort mig ny

fiken. Var god tala, jag ber!“
„Det kommer icke att dröja länge, förr än Er förbättring blir

märkbar, och från en viss sida kommer man snart att misstänka, 
hvem det är, som åstadkommit den. Er gunst väcker afund, och
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afunden hvilar icke, för än den fått hämnas genom lömska ger- 
ningar och förtal. Ett förtal, som med finess och skicklighet 
droppas i dens öra, för hvilken det är bestämdt, förfelar sällan sitt
mäl. Det kan bända, att jag blir bortryckt från Er sida___

“Aldrig, om Ni icke frivilligt lemnar Er plats.»
»Det kan likväl hända, herr baron. Så länge jag är i Er 

närhet, vill jag försöka att vaka öfver Er helsa, öfver Ert - lif, 
men skulle jag nödgas lemna min post - och hör nu min varning

så lät icke öfvertala Er att taga in någon slags medikamenter, 
lika mycket af hvem de än räckas Er.«

»Huru skall jag förstå det. Hvad menar Ni dermed?« ut
ropade Albert, nästan ängslig till följd af sin sekreterares högtidliga
on. »Menar Ni, att jag icke ens skall taga in, hvad doktor Werner 

röreskrifver mig?«
»Icke ens det! Men härmed måste Edra frågor och Er efter

forskning i detta ämne upphöra.«
»Hvilken gåta! Vill man då taga mitt lif? Jag ber Er, ja«

besvär Er, säg mig, hvad har Ert tal att betyda? Jag har alltså 
fiender. Hvilka äro de?«

»Herr baronen har gifvit mig sitt löfte! Fråga icke vidare.«
»Fiender, som trakta efter mitt lif? Hvad har jag, arme 

menmska, gjort dem? Hvem kan ha intresse af min död» Och 
hvem kan hafva förrådt något så förskräckligt för Er, herr Ekström, 
som forst för fjorton dagar sedan kom hit till Sporreholm?»

»Ha!« ljöd det hastigt högljudt från hans läppar, och med 
en kombinationsförmåga, som erfarenheten visat ofta på ett för
vånande sätt förvärfvas på ett långvarigt sjukläger, hade hans 
gissning plötsligt träffat det rätta förhållandet.

»Ja, jag erinrar mig,« sade baron Albert till sin sekreterare, 
i kom ju för fjorton dagar sedan klockan tio med tåget? Doktorn 

oc Rudolf foro tillsammans härifrån och böra vid den tiden hafva 
mtraffat vid stationen. - Och jag frågar ännu, hvem som kunde 
hafva gagn af min död! Min skuldsatte kusin skulle blifva arf- 
tagare till det stora fideikomisset. Jag vet, att han är i procentare-
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händer. Han bad till och med mig skrifva under på en vexel om 
femtiotusen kronor, betalbar efter min myndighet. Jag afslog hans 
begäran, emedan jag icke kan lida honom, emedan jag rent af hatar 
honom. Ni har säkert lyssnat till något samtal! Det kan icke 
vara annorlunda. Huru skulle Ni, en främling, eljest kunna vara 
invigd i så djupa, fruktansvärda hemligheter? Och doktor Werner, 
denne grånade läckergom, en virtuos bland gurmänder, en gastronom 
i högsta grad, som skulle kunna sälja utsigten till sin själs salighet 
för en tryffelpastej, han har åtagit sig — att förgifta mig? Icke

sant, så är det?«
»Jag kan icke svara herr baron derpå.«
»Ni säger inte emot. Jag har således gissat rätt. Alls-

mägtige Gud, i hvilka händer har jag råkat!«
»Låt icke Er uppjagade fantasi föra Er för långt, herr baron?«
»Det är icke mera någon fantasi, det är en fruktansvärd 

verklighet! I dag har han — såsom min syster i förtroende med
delade mig — åter anhållit om hennes hand och enträget upp
fordrat henne att först offentligen förlofva sig med honom, sedan vill 
han lugnt vänta, tills hon bestämmer bröllopsdagen. Ja,, na
turligtvis! Denna förlofning är ämnad att blifva hans kreditbref. 
Hon har afslagit hans anbud. Nu är det jag, som skall uppoffras, 
för att hjelpa honom på grön qvist. Med fasa trodde jag mig märka, 
att min syster ångrade, att hon visat hans frieri tillbaka. Frågar 
han ännu en gång, så fruktar jag, att hon säger ja. Hennes
tankar tycktes gå i den riktningen i dag morse.«

Albert fattade Gustafs hand och utropade lidelsefullt:
»Rädda nain syster! Skydda mig för denne mördare och hans

medbrottsling!«
»Jag beder och bönfaller, herr baron, att Ni inte låter så upp

röra Er. Blif vid lugna vätskor. Låt mig inte plågas af den sorgen, 
att jag sagt för mycket med min varning, att jag öfverskattat det 
manliga sinnet i Ert unga bröst. — När jag för fjorton dagar sedan 
gick hit ifrån jernvägsstationen, då gjorde jag mig eu fast föresats 
att icke med ett ord, icke med en varning störa Ert lugn, ty jag
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“if- tzr: "" » *•»—k« «I son. I slallet for en gosse med fördröjd själs och kropps 
utveckling, ännu barn, bortskämd och klemig, fann jag en un, man 
med adelt sinne, vänlig och välvillig, väl kroppsligt krafflö^

* 'is;-,ta*‘ -■ t. -i T..“; “:r ■“*-«• *«. ,ii «
men iag tänkt “T *“ en tr0gen väktare »r honom,
“ n gH f . mig 8k0la Mlia ^ tillsammans med honom. 
Han tycktes besitta energi och om b, n o,. t- .. , 
sig sielf För b* , °“tanke for att kunna beskydda 
s g «elf. For en har , slottet hade jag förr eller senare måst
uttala m.nDa farhågor, antingen för baronen, Fr far, eller ocksl fl 

jag kunde Se f Ôffer‘ygelSen’ *

varnad. Men jag ber Er, herr baron, att behålla kallt blod Ln 
och besinning, annars framkallar Ni faran i stormmarsch, då hon 
annais blott .skulle långsamt smyga sig öfver Er.“
lugn ”t t" Ni T1" hMd’ h6rr EkstrÖm’ ^ lofrar a‘t vara 

g • Jag har mod att med kallt mod se denna fara rakt i an
sigtet. Mod ar m.g medfödt. Hvad som nyss så upprörde mig

Sj;lfVa T* Utan den he“Ska af att
ögat.“ 1 P’ Utan att se “Ståndaren i

Gastaf hade fattat Alberts hand. Denne höll den qvar med 
ett fast grepp och fortfor med af rörelse darrande stämma
åter frM- Hräddf,f°SaS lif! Ni räddar äfren “ig! gör mig 

uru skall jag någonsin kunna tacka Er derför1“
a,, f..”iag g#r icke anspräk på någ™ annan tacksamhet än den 

forlåta mig om Ni någon gång skulle komma att tro, att jag 
har begått något orätt emot Er!“

„Det kommer aldrig att kunna ske“
„Hvem vet! Saker finnas, som den ene kallar piigt och den 

andre phgtförgätenhet.“ 1 fe
„Ack, nej, nej! Ni kan icke göra annat, än hvad piigt och
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att Ni handlat af dessa grunder. Hvad som än må komma, så 
skall jag aldrig tvifla på Er!“

Han tryckte Gustafs hand ännu innerligare och tilläde:
„Från denna stund är Ni icke mera min tjenare. Härefter 

är Ni min vän!“
,sIcke för hastigt, herr baron, ingen öfverilning! Ingen får 

ana, att mellan oss båda består något annat än det strängt af- 
mätta förhållandet mellan herre och tjenare. Man får icke det 
ringaste glänta på dörren för misstanken, och motståndarne komma 
att hålla ögonen öppna. — Men ännu en bön: Beherska Edra 
miner, när doktorn kommer till Er, var vänlig mot honom och 
lofva att noga följa hans föreskrifter Var derjemte på vakt gent
emot baron Rudolf. Hvarje ord, som väcker hans misstanke, kunde 
framkalla en våldsam katastrof. Och ännu bara en sak: Ert fort
skridande tillfrisknande måste förblifva en hemlighet för hela slottet,
tills den är fullbordad.“

„Jag förstår! — Ni är en fulländad diplomat.“
„Kalla det nödvärn!“ Med Er tillåtelse skall jag nu skrifva 

brefvet till hufvudstaden, och sedan långsamt begifva mig på vägen.“ 
„Gör Ni det och var försäkrad, att jag skall göra allt äfven det 

ringaste, som Ni föreskrifver mig. Ännu en gång hjertlig tack!“ 
Gustaf gick in i sitt rum, skref ett bref till tant Hasselgvist, 

och ännu innan solen hade gått ner, lemnade han slottet för att 
först uträtta sitt ärende i skogvaktarestugan. ‘

NITTONDE KAPITLET.

En händelsefik afton.
Aftonens första skuggor lägrade sig redan mellan träden i 

alléen, då Gustaf närmade sig skogvaktarestugan.
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Under det han vandrade framåt, gick han til] råds med sig
sjelf, om han icke borde upptäcka för sin unge ädelmodige herre, 
hvem han var.

Han var ötvertygad om, att Albert genast skulle erkänna 
hans rättigheter. Kanske skulle han till och med hjelpa till att 
upptäcka medel att kunna bevisa dem!

Men, Nej! Hela hans känsla uppreste sig deremot. Albert 
skulle dock blott kunna gå till en viss gräns. Denna fick han
aldrig öfverskrida, så snart hans farmoders och dermed hans familjs 
heder kom med i spelet.

Ett erkännande af Gustafs rättigheter genom den gamla ba- 
ronessan kunde blott gå hand i hand med bekännelsen om hennes 
skam, hennes brottslighet.

Endast om man höll faktiska bevis framför hennes ögon, var 
det möjligt att framkalla ett sådant erkännande. Frivilligt skulle 
hon aldrig afgifva det, och utan bevis vore det ju i alla fall blott 
en allmosa, ingen rättighet, som kom honom till del.

Nej, han måste sträfva vidare, forska vidare, och hoppas på 
omständigheterna !

Annu var det klart nog för att tydligt kunna urskilja alla 
ioremai.

Han såg också på något afstånd, att en ung flicka satt på
en bank utanför skogvaktarestugan, och att denna, då hon blef
honom varse, flera gånger förde sin näsduk till ögonen och sedan 
törsvann i huset.

Några sekunder senare trädde Gustaf in i förstugan men fann
ingen der. Han väntade ett ögonblick, hostade afsigtligt några 
gånger, men intet ljud hördes.

Nu vände han sig till en dörr till venster och klappade tem- 
hgen starkt på densamma.

Han for ovilkorligen tillbaka, ty omedelbart innanför dörren
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skallade plötsligt ett'gällt, hemskt skratt, som genast följdes af de 

med en hes röst högt utropade orden:
„Är det du, Lisen?“
„Nej,“ svarade Gustaf.
„Jag har väl sett dig. Det är likväl du,“ förnams samma 

stämma inifrån.
„Skulle det vara en vansinnig?“ tänkte Ekström, „och — min 

farmor hette Lisen.“ — „Var icke dum,“ tilläde han nästan högt. 
„Tag dig till vara för att vilja bringa allt hvad du ser och hör i 
samband med ditt lifs hemlighet. Det kunde föra dig på afvägar!“

Hans nyfikenhet var väckt. Han ville öppna dörren för att
åtminstone få se personen med det hemska skrattet, men han fann 

dörren riglad.
I detta ögonblick ljöd en röst till honom från motsatta ändan 

af storstugan:
„Önskar Ni tala med min far?“
Hastigt vände han sig om och såg i den öppnade dörren till 

höger en ung flicka stå
„Nej,“ svarade Gustaf. „Jag har ett ärende till skogvaktarens

dotter från min herre, baron Albert von Sporre.“
„Ni kommer från Albert,“ sade Maria lifligt, och trädde raskt 

några”steg fram i stugan. „Var då god och följ med mig in i

detta rum. Min far är icke hemma.“
Liksom redan förut, då han sett Maria hos Albert, så var

Gustaf äfven nu förvånad öfver denna älskliga ännu knappt full
vuxna flickas skönhet. Hon hade en smärt, graciös växt, alla hennes 
rörelser voro lätta och fulla af behag. Hennes stora bruna af starka 
svarta ögonhår omgifna ögon blickade liksom nyfiket frågande ut i 
verlden. Hon hade en hvit, frisk ansigtsfärg, och från hennes 
hufvud nedföll öfver skuldrorna en härlig rikedom af naturliga "ka- 
staniebruna lockar, som endast om natten bundos tillbaka med

ett band.
Sedan båda hade trädt in i rummet, stängde Mana dörren 

och sade:
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-.Var god, mi„ herre, och tag plats. Hvad har Ni att 
säga mig?“

-Unge herr baron läter fråga, hvarfäre Ni icke kommit till 
honom ?“

I stallet för svar gömde den unga flickan plötsligt ansigtet i 
sm näsduk och började att häftigt snyfta.

-Har något sorgligt händt Er ?“ frågade Gustaf i medlidsam ton.
Mana nickade flera gånger med hufvudet.
„Har någon olycka skett inom Er familj?“
-Nej, inte i familjen,“ sade hon och fick ändtligen ord. „men 

mig har händt något förskräckligt.“
„Hvad då?“
-Jag törs icke tala derom. Albert får icke veta det, 

torr än —“
-Måste jag då aflägsna mig utan något svar till min herre?“ 
-Hvad skall Albert tänka om mig! Nej, och tusen gånger nej, 

jag trotsar alla. Jag kan icke gå utan afsked från honom. Säg 
honom, att jag på gamla baronessans befallning i morgon midda» 
skall bort härifrån, till Stockholm till en tante. Eedan för fjorton 
dagar sedan skref hon derom till min far, men först i dag, då svar 
lån tanten kommit, har han talt om det för mig. Man har för- 
ju i mig att taga afsked från Albert, men jag skall i alla fall 

komma i morgon bittida och säga farväl till honom. Men bed 
honom att icke förråda, att jag sqvallrat.“

-Denna underrättelse kommer att blifva mycket smärtsam för 
baron. ^ Möjligtvis kan befallningen ännu återkallas.“

„Tror Ni det?“ sade Maria lifligt.
-Mm herre kommer att sätta sig deremot. Är det ännu någon 

înera, som vet om denna hemlighet.“
-Ja, Wilhelm, kusken, som i morgon skall fara till stationen 

med mig och min koffert.“
-Då skall jag försöka, om jag kan fä honom till att tala om 

et or mig så ar det icke Ni, som yppat saken, och baronen kan 
tratla sma förberedelser och handla med fria händer.“
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„Ack kvilken god menniska Ni är!“ utropade Maria. Hennes 
tårar upphörde plötsligt att rinna. Hela hennes ansigte strålade

af hopp.
„Baronen kommer ieke att tillåta, att Ni skickas bort.“
„Nej, det tror inte jag heller Vi tycka allt för mycket om 

hvarandra. Vi kunna icke utan längtan lefva en dag utan hvar 
andra. Ingen dag har ännu förefallit mig så oändligt lång som

denna!“
Gustaf måste naturligtvis le åt denna barnsliga naivitet.
I detta ögonblick öppnades dörren, och en gammal framåtböjd 

q vinna, stödd på en käpp, linkade in i rummet. Det skrynkliga 
ansigtet var pergamentartadt gult, den tandlösa munnen infallen, 
hakan stod fram. Hennes hufvud var betäckt med hoptofvadt grått 
hår, och de små ögonen af obestämd färg tindrade i en egendomlig

glans.
„Farmor!“ utropade Maria förskräckt, då hon fick se den

gamla. „Hvarifrån kommer du?“
„Hvarifrån jag kommer?“ svarade den gamla med hes stämma. 

„Hihihi! Jag har gått ut genom fönstret och gått in genom för-

stugudörren.“
Det var samma stämma, som Gustaf förut hade hört bakom 

den riglade dörren.
„Hon talar åter,“ sade Maria. „Hvilket under! På många 

år har hon endast uttalat de enstaka orden: „Hvar är Lisen?
„Ja, hvar är Lisen?“ utropade den gamla. „Hvar är hon? 

Ah, der är hon! Du är ju Lisen? Ja, det är du!“ fortfor hon 
och trädde Gustaf ett steg närmare för att nogare kunna betrakta 
honom, ty i rummet började det redan att blifva skumt. „Ja, det 
är de der sköna bruna ögonen, som han älskade så mycket, som 
han fann i Amerika i — Huru var det det hette? Jag mins det 
inte.   Nej jag har för längesedan glömt namnet. Jag kan inte

mera komma på det.“
Gustaf darrade.
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„Hvem är denna Lisen?“ vände han sig med osäker röst till 
Maria.

„Det var“ sade Maria i sin oskuld utan att hålla upp, „en 
vaninna till baron Carl, som hade följt med honom från Amerika.
Min farmor hade varit hennes kammarjungfru och kom samtidigt 
med henne hit till landet.“

Gustaf kände sig till mods, som om han ville qväfvas.
„Nu är du här igen,“ fortfor den gamla, ,,nu vet jag, att 

jag bara har drömt! Hu, hu! Det var en förfärlig dröm! Huru 
kunde jag också sälja min tystnad! En dåraktig dröm! Det är 
icke sannt att jag fick så mycket pengar för min tystnad! Se efter 
om det verkligen finnes qvar, nedgräfdt bakom grafkapellet i när
heten af grafven, sex fot från likkistans hufvud. Alltsammans är 
osanning! Men guldet och silfret blixtrade, det glänste, jag såg det
i hjertat, i själen, i hjernan! Nu kan jag lägga mig och sofva och 
behöfver inte mera drömma.“

Hon stirrade ett ögonblick framför sig, vände sig derefter om, 
gick till dörren, stötte upp denna med käppen och lemnade rummet.

Der ute hörde man henne åter ropa: Hvar år Lisen?“ Hon 
tycktes hafva glömt, att den, som hon nyss höll för Lisen,
ännu var närvarande. Sannolikt hade hela uppträdet genast fallit 
henne ur minnet.

Maria sprang efter henne för att öppna den motsatta dörren, 
så att den gamla icke skulle behöfva taga vägen genom fönstret. 
Gumman lät äfven villigt leda sig, under det hon sakta mumlade 
för sig sjelf: „hvar är Lisen?“

Den gamla stängde fönstret, riglade åter dörren och försvann 
i sitt rum.

„M har ju blifvit aldeles blek, herr sekreterare,“ sade den
unga flickan. „Öfverraskade det Er så mycket att se en tokig 
menniska?“

„Ja, verkligen,“ svarade Gustaf, uppvaknande liksom ur en
dröm.

„Hon är fullkomligt oförarglig och gör ingen något för när.
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Ni måste hafva gjort ett aldeles egendomligt intryck på henne, efter 
som hon plötsligen började att tala i flytande satser. Jag har 
ännu aldrig hört något annat af henne än det eviga: ‘Hvar är 
Lisen?’ För öfrigt meddela vi oss med henne medelst fingerspråket, 
liksom om hon vore döfstum.“

Skymningen i rummet tilltog. Gustaf hade gerna velat göra 
Maria ännu några frågor med afseende på farmodern, men han 
ville icke visa någon påfallande nyfikenhet.

Han tog afsked af den unga flickan, denna gaf honom med 
på vägen tusen helsningar och sade, under det hon följde honom 
ända ut genom förstugudörren :

„Nu är jag åter lugn och hoppas Albert får veta det, och 
Albert låter mig icke resa. Ack, jag har upplefvat stunder, som 
icke varit glada! Far väl, herr sekreterare!“

Gustaf aflägsnade sig. Han var bedöfvad, af hvad han nyss 
upplefvat. Att den gamla qvinnans förryckta tal hade något mer 
än blott en vansinnigs fantasibilder till grund för sig, derom var 
han öfvertygad.

Slumpen tycktes vilja honom väl. Han hade så kort tid 
vistats på orten, och ändå hade slumpen redan gifvit honom åt
skilliga fingervisningar, som han kunde sammanknyta med sina 
efterforskningar.

Hvad visste Marias farmor om Lisens förhållande till baron Carl?
Hon hade ju tillsammans med henne kommit från utlandet. 

Sannolikt skulle hon noga känna det riktiga sakförhållandet och 
veta platsen der hans föräldrar blifvit gifta.

Fick han reda på hvad denna plats hette, så borde der ur 
civildomarens protokoll eller också ur kyrkoboken kunna erhållas ett 
fullgiltigt intyg om detta äktenskap, och härmed skulle allt vara 
vunnet.

Och hvårföre skulle det, som tycktes vid hans åsyn uppdyka 
såsom erinring i den vansinnigas omtöcknade hjerna, icke vara
grundadt på verkliga händelser?

Hade man månne genom penningar köpt hennes tystnad, och
Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. 41 Holveteta trappor. 41.
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hade hon drifven af ånger begraft dem på det betecknade stället, 
samt sedan genom samvetsförebråelser förlorat förståndet?

ßedan bittida följande morgon före solens uppgång föresatte 
han sig att gå till det i fråga varande stället bakom grafkapeliet 
för att der söka efter penningeskrinet.

Hurtigt skred han nu framåt, i riktning åt jernvägsstationen 
för att lägga brefvet till madam Appelqvist i breflådan, men först
ville han aflägga ett besök på kyrkogården för att bedja vid sin 
farmors grab

Gustaf hade, såsom läsaren torde erinra sig, redan samma dag 
han kom blifvit underrättad om, att Lisens uppgräfda lik på af
tonen samma dag i all stillhet skulle bisättas i den närbelägna byns 
kyrkogård. Han önskade naturligtvis då innerligt att få bevista 
denna akt. En sonson borde ju också visa sin farmor den sista 
uppmärksamheten! Men hans göromål för tjensten tilläto honom 
icke ^att aflägsna sig den aftonen. Han hade icke heller någon 
förevändning för att då bedja om ledighet. Först senare fick han
tillfälle att godtgöra, hvad han den gången varit tvingad att 
försumma.

Anländ till kyrkogårdsporten stötte han på en man, som lika
ledes ville genom densamma. Trots skumrasket kände Gustaf ge
nast igen honom. Det var den gamle glasmästaren Andersson. &

Äfven Andersson tycktes känna igen Gustaf.
„Ser jag rätt? sade han, ,,så är Ni den unge man, som jag 

nyligen hade nöjet att lära känna. Herr Ekström, icke sant?“' “
„Aldeles riktigt, herr Andersson,“ svarade Gustaf. ,,Vi träf

fades då i det von Sporreska grafkapeliet, och jag tänkte i qväll 
att begagna ett ledigt ögonblick för att förrätta en stilla bön vid 
den q vinnas graf, om hvilken vi då talade.“

„0, det är vackert gjordt af Er! Jag har alldeles samma 
ärende.“
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„Kom då, så kunna vi förrätta bönen gemensamt.“
Andersson ledsagade Gustaf till den i yttersta hörnet af kyrko

gården belägna oprydda grafven.
Båda knäböjde der, och under djup rörelse förrättade Gustaf

en stilla bön på detta för honom så heliga ställe.

*

Då de lemnade grafven, tillkallade Gustaf den just förbi
passerande dödgräfvaren, gaf honom en lämplig summa och uppdrog 
åt honom att derför plantera grafven med rosor och andra växter
och ordentligt sörja för hans skötsel.

Mannen såg något förvånad på den främmande, men lofvade
att på det aldra samvetsgrannaste sätt fullgöra- uppdraget.

Den gamle glasmästaren åhörde uppgörelsen med synbar

tillfredsställelse.
„Bravo, unge herre!“ sade han. ,,Ni har ett godt medlidsamt 

hjerta. Äfven jag skall efter mina ringa krafter sörja för, att 
grafven öfver denna af sina egna anhöriga förtrampade korsdragerska
får och behåller ett värdigt utseende.“

„Ni är öfvertygad, herr Andersson,“ frågade Gustaf, att denna 
stackars qvinna varit baron Carl von Sporres rättsliga hustru

icke sant?“
„Det är jag.“
„Hvarpå grundar Ni Edra förmodanden, då dock hela verlden 

tyckes antaga motsatsen?“
„Ja, hela den nu lefvande och verkande verlden, det kan så 

vara, men icke den, som var samtida med henne. De som nu lefva 
äro barnbarn af förföräldrar, som lefde för trettio à fyrtio år sedan. 
Blott få utom mig finnas qvar af dessa. Grafven gömmer de flesta, 
liksom den gömmer henne, hvars döda mull man nyss ånyo har 
sökt skymfa. Det nu varande slägtet har så länge fått höra osan
ningen, att den blifvit en trosartikel. Men den som då, strax efter



baron Carls dod, hade något omdöme, skakade betänkligt på hufvudet

iekl hl<fl0tSllfT v6*16’ att äktenskapet med hans f6t*ta baronessa
1 Î T g gt Hade de‘ icke fMnits eD *»« * detta

skulle ;i :n P; S°m’ °m haD hade kUMat bevi8a sina rättigheter, 
skulle bhfvit arfvinge till detta stora fideikomiss, så hade man icke
»stat någon uppmärksamhet vid hela historien. Men gamle ba
ronens andra fru hade också en son, och resten kan man tänka sig “

..a.:,,".",““ |,£*" '««i-
„* t0f *“ ha funnits’ PaPPer äro lätta att tillintet
göra. Man har afven aldrig sökt derefter eller fordrat dem “ 

„Hvarföre icke?“
, Ja, det har ända tills den dag som inne är för mig varit en

stLldg bar°n CarI had<! gift Sig med siD andra fru’ ■»shckade man genast sonen af det första giftermålet till en aflägsen 
pens n. Baronessan Gundborg, som fullkomligt beherskade sin
aTbT11' * m’ att yDgliDgen aldrig sedan ^gade 
att besöka fädernehemmet. Blott en gång, strax efter faderns död
kom han tillbaka. Man lär genast hafva utvisat honom ur slottet
såsom en vanbörding och skickat hans mors enskilda tillhörigheter

leZe T"’ ,?d6r °Ch djIikt n6d m prest8ärden’ dor han lo
gerade ofver natten. Sedan dess har man aldrig hört af honom.“
äktenf r SlUter Ni dä’ herr Andersso»' att baron Carls 
äktenskap med den förra frun varit riktigt?“
me,t f“?n T? CarI V°n SpWe’ eD af Pr0vinsens rikaste och 
me t ansedde aristokrater, aldrig skulle hafva vågat att hos sina

dsgelikar har i trakten införa en dam af tvifvelaktig heder och
presentera henne såsom sin maka. Hon har blifvit mottagen af
hela provinsens förnäma familjer med landshöfdingen grefve H i
spetsen såsom baronessan von Sporre.“

„Och har ingen af alla dessa uppträdt till försvar för den 
stackars förskjutne sonen?“

„Hans mor var af borgerlig härkomst, derföre har ingen af 
adeln velat göra sig något omak för hans skull.“
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„Lefver då sedan den tiden icke en enda menniska, som skulle 

kunna aflägga ett ordentligt vittnesmål?“
„Kammartjenaren skulle nog kunna, om han ville.“
„Ingen mera!“
„Skogvaktarens mor var kammarjungfru hos salig baronessan 

och*hade kommit med henne från Amerika, men hon år sedan 
många år tillbaka vansinnig. Hennes utsagor skulle icke tillmätas 
något värde Hvad skulle det också gagna till mer, när arfvingen 

antagligen för längesedan är död.“

*

Medan de ännu talade, hördes hastiga steg framför ingången 
till kyrkogården, och plötsligt stod baron Rudolf framför dem.

,,Ah, det hade jag verkligen kunnat vänta,“ sade han med 
snörflande röst till Andersson, „att finna Er här vid Er en gång 
så högt ärade väninnas graf, hvilken äfven jag, som händelsevis 
red förbi, i förbifarten tänkte besöka för att se, huru den för 
längesedan multnade skönheten nu blifvit jordad. Ni besjälas ju 
af ett verkligen romantiskt svärmeri för den der — personen.“

Den gamle svarade kallt och allvarsamt:
»Jag gör blott, herr baron, hvad jag tycker vara min pligt 

såsom tacksamhet för fordna välgerningar, som blifvit mig bevisade.“ 
»Jag vet, jag vet, och Er son måste vara Er följaktlig? För 

fan, det är ju icke Er son! Ah, ser jag rätt! Är det icke min 
kusins nye betjent! Nå hvad har då Ni här att göra? Det före
kommer mig mycket misstänkt! Hvad angår den saken Er? För 
fjorton dagar sedan träffade jag Er vid uppgräfningen, och i dag
håller Ni Er åter framme. Var god svara!«

Gustaf hade af naturen fått den lyckliga gåfvan att raskt
kunna finna sig i kritiska lägen. Om än i första ögonblicket, då 
han hörde och kände igen Rudolfs röst liksom en darrning af för
skräckelse for genom hans leder, ty hans dervaro kunde verkligen
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uppväcka misstankar, sä hade han dock genast återvunnit sin fatt- 
ning, sä att han i lugn ton svarade:

»Den gången var det en tillfällighet, herr baron, men i afton
"J3" Vant hâr Pä Uppdrag af baron Albert för att gifva död- 

gtafvaren order om grafvens prydande och omvårdnad «

■' H"ä - - “* »«

i*. ,iTi, ‘T!* “'““»s- j*sicke att det skulle vara någon hemlighet.«
som ;r: pr(ed" hr!ighet’men man måste förtiga för h°n°m ^
hans ffa UPPrÖra h°n°m' Det borde vâl Ni> <*»om
nans sjukvårdare veta och förstå.«

Med en högdragen mckning vandrade baronen derifrån för att 
beshga sm häst, hvilken han under tiden öfverlemnat till en half- 
vuxen pojke att hålla utanför kyrkogården.

Sakta mumlade han för sig sjelf: »Saken förekommer mig dock 
misstänkt - en vidrig menniska, en antipatisk fysionomi! Han ser
RetV sYT Y6”4’ fÖrr S°m 6n gammal högfärdig informator! 
»et ar något hos honom, som stör mig. Jag skulle vilja förpassa

izr.rir ~ - «***- * -V.
Nar han red derifrån, sade Gustaf till Andersson:
»Det var ett olyckligt möte!«
»Jo, den der är allt en fln pojke! Måtte Gud bara uppehålla 

unge baronens lif! Huru tycker Ni om baron Albert?«
»Mycket bra. Jag blef öfverraskad öfver att finna honom helt 

annorlunda, än jag hade tänkt mig honom. Han har ett ädelt sinne 
och jag blir mycket vänligt behandlad af honom.«

Bada lemnade nu kyrkogården, och då Andersson fick höra. 
a k ström ämnade sig till jernvägsstationen, gjorde han sällskap.’
. . ^komffien lade Gustaf sitt bref till madam Appelqvist 
i leflådan och gick derpå i sällskap med sin följeslagare in i tredje 
klassens väntsal för att helsa på den vänliga och fryntliga värdinnan. 

Lovisa Pettersson sade, så snart hon helsat på Gustaf:
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»Man får ju gratulera Er?«
»Hvartill?«
»Till att baron Albert utnämnt Er till sin privatsekreterare.«
»Vet Ni redan det?«
»Jag får veta allt, som passerar på slottet. Kusken Wilhelm 

var nyss här. Jag fick höra det af homom.«
»Då gratulerar jag också!« sade Andersson.
»Tack,u svarade Gustaf.
»Ni har väl redan hört,“ sade den gamle glasmästaren efter en 

stunds samspråk i likgiltiga ämnen, „att det nu är afgjordt med 
anläggandet af sockerfabriken?«

»Sockerfabriken?« sade Gustaf, »jag vet af ingenting.«
Och dock har för en stund sedan ett kontrakt underteknats 

på slottet mellan baron Henning och amerikanarne.«
»Derom har jag verkligen ingen ting erfarit. Hvar skulle då

denna fabrik anläggas?«
»I byn. Der herskar stort jubel. Gästgifvaren har i dag i 

glädjen bjudit alla innevånarne att gratis få en styrkedryck. Nå, 
det kan han ha råd till, ty han blir den som får största fördelen 
deraf, när hundratals arbetare komma att få taga sin förtäring hos 
honom. Sällskapet är nog samladt ännu. Jag ämnai mig dit på 
en stund. Har Ni lust att följa med, herr sekreterare?«

»Jag fruktar bara, det kommer att taga för myckén tid i

anspråk.«
»Ni får på samma gång tillfälle att lära känna innevånarne 

i byn. Ni behöfver för öfrigt icke gå tillbaka denna vägen öfver 
stationen. Jag skall visa Er en väg, som på tio minuter förei fiån 

byn upp på platån.«
»Om så är fallet, skall jag väl kunna våga att gå med. 

Dessutom väntar baron Albert mig icke tillbaka till någon viss tid, 
och då torde han icke fästa något afseende vid, om jag kommer 

litet förr eller senare.«
Gustaf och Andersson togo afsked från värdinnan och begåfvo- 

sig på väg till byn.
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Under tiden sade den gamle:
»Jag tror att det kan bli rätt trefligt för Er att fä göra de

båda ameiikanarnes bekantskap. De äro intressanta karlar. Den

ene ar en ännu kry och duktig gubbe om bortåt åttio år, den
andre synes vara mellan tjugo och trettio. De lära vara mycket
förmogna, ty de hafva för afsigt att anlägga en fabrik i mycket
storre skala än man förut hört omtalas i vårt land och de skola
anvanda icke blott flodens drifkraft, som är ganska stor, utan äfven
ångkraft. Till en böljan stötte de på svårigheter hos baron Henning.
Han ville icke sälja bort någon del af sina gods. Men med hänsyn
till den uppblomstring af byn, som man kan beräkna, har han likväl
slutligen gifvit med sig och förpaktat en viss areal på 99 år till
amerikanarne. Gamla baronessan skall hafva varit mycket emot
det, och det kan nog hända, att affären blifvit uppgjord mot hennes 
Tilja.«

De anlände till byn och beträdde, gästgifvaregården.
I de rymliga gästrummen var en sådan mängd af gäster, att 

gästgifvaren aldrig tillförene samtidigt haft så många. Alla byns 
husbönder med presten , klockaren och skolläraren i spetsen sutto 
omkring småbord och drucko toddy, punsch eller öl. Det hade 
spndt sig som en löpeld från hus till hus, att amerikanare här 
skulle anlägga en stor fabrik. Hvar och en väntade sig för sin del 
fördelar af detta företag. Arbetarne, handtverkarne, ja till och med 
presten tänkte att en tillväxt af något hundratal menniskor i för
samlingen nödvändigt skulle föra med sig en tillväxt i hans in- 
omster. Pa samma sätt tänkte klockaren och dödgräfvaren. Men 

alla ville de ansigte mot ansigte se grundarne af det nya företaget, 
det nya väntade välståndets upphofsmän, om hvilka man visste att 
de hyrt in sig i gästgifvaregårdens öfvervåning.

I ett hörn till höger sutto vid ett bord de båda amerikanerne,
presten, klockaren och skolläraren,- djurläkaren och handlanden.
Dessa byns honoratiores hade gästgifvaren särskildt inbjudit som 
hedersgäster.
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Åfven glasmästar Andersson räknades såsom en bra och väl- 
bergad man till de främsta i byn.

Han förde Gustaf genast bort i hedersgästernas hörn och 
presenterade honom såsom herr Ekström, baron Alberts sekreterare. 
Värden hemtade fram ännu två stolar och lagade så, att Gustaf 
kom att sitta bredvid den unge amerikanaren.

Samtalet fördes för tillfället af den gamle mister Leedmarch 
och presten. Emellanåt framkastade den unge mister Leedmarch
några anmärkningar och likaså skolläraren, som ville visa sin

»

lärdom.
Ankomsten af en nykomling i denna trakt väckte alltid ny

fikenhet, och Gustaf fick besvara en mängd frågor, i synnerhet af 
klockaren om sitt förflutna lif.

Sedan man fått veta, hvad den examinerade fann för godt att 
säga dem, upptog presten åter samtalet.

»Det var alltså redan i unga år, herr Leedmarch, som Ni
lemnade Europa?« sade han.

»Ja.«
»Var Ni köpman?«
»Nej, jag hade varit embetsman. Det var egentligen en 

kärlekshistoria, som kastade mitt lif in på nya banor. Dock måste 
jag säga, att hvad som händt varit till min lycka. Jag hade för 
längesedan glömt dessa minnen, men nu då jag åter kommit till
fäderneslandet, träda de ovilkorligen åter fram.«

»Jag kan tänka mig det,« sade skolmästaren. »Ni har haft 
en inklination eller så till sägandes en amour för en ung flicka af 
hög börd. Ni förförde henne och måste sedan enlevera henne. Det 
fick den huldas fader veta. Han satte efter Er på sin svettdrypande 
häst och hann upp Er. Det bief en tvekamp eller så till sägandes 
duell utaf, Ni genomborrade fadern och så flydde Ni till Amerika, 

gripen af fruktan och fasa.«
»Aldeies på det viset var det precis inte, svarade Amerikanaren 

skrattande. Men jag beundrar verkligen Er inbillningsgåfva och 
uppfinningsförmåga. Ni borde ha blifvit romanförfattare.
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»Ah, det är han,« sade presten med ett skälmaktigt drag i
Ögonvrårna. »Skolläraren har redan producerat flera noveller, som
bhlvrt tryckta i »österköpings Veckoblad.» Den sista heter: »Den 
döda kon.«

»Ack jag ber —« sade läraren med anspråkslös stämma.
»Mycket intressant,« anmärkte Amerikanaren, som icke aldeles 

kunde undertrycka sitt leende, »att fä lära känna en skriftställare, 
och dertill en, hvars arbeten redan blifvit tryckta.«

. "Man Sor så godt man kan,« hviskade novellisten och grep 
sig, foriagen men högst smickrad, i den länga spetsiga näsan.

" !“ e Nl vara angelägen, herr poet,« sade amerikanaren, »att 
å hora nagra drag af min lilla lifsnovell, så skall jag gerna med-
ea dem Vid mm ålder tänker man med lugn och jag skulle 

nastan vilja saga med ett slags ironi tillbaka på sin ungdoms 
svarmiska vansinne. De personer som förekomma i min historia 
aro sannolikt, förutom jag, för länge sedan döda, och då jag icke 
omrner att nämna några namn, har jag ingenting emot att Ni 
nvander stoffet för Ert veckoblad, om Ni så behagar

Heribert Lidmark - ty läsaren har väl redan känt igen honom 
fast han gifvit en engelsk stafning åt sitt namn - berättade nu 
om sin bekantskap med Gundborg Eihlblad och hennes koketterier 
och forförelsekonster, hvilka han naturligtvis nu såg i ett sannare 
och skarpare ljus, än på den tiden han var utsatt för dem.

»Utmärkt, härligt, utropade läraren, när Lidmark slutat sin 
monstisk berattade historia. »Ett så förträffligt ämne skulle 

jag sjelf aldrig hafra kunnat finna upp. Huru tacksam är jag icke 
mot Er, som tillåter mig att använda det.«

»Sätt som titel: »Falsehood, thy name is woman.«
»Mycket bra, »falskhet, ditt namn är qvinna«, öfversatte skol

läraren, som ville skynda att visa, att han förstod litet engelska, 
nnu 1 afton skall jag börja på det första kapitlet.«

områd!faf7TIet härefter “ k0rt StMd IÖrt Sig pä det allffiä“»a 
området, fjågade presten:

«i



»Har det gått Er, lierr Leedmarch, på samma sätt i Amerika 
som så många andra, att de måst börja sin bana aldeles ned ifrån?«

»Det måste så gå för den, som kommer dit öfver utan för
mögenhet och utan rekommendationer. Tusenden gå undei i lifvets 
hvirfvel. Några bryta sig en väg. Mig har lyckan från början 
aldeles utomordentligt gynnat, hvarför jag vål till en del att börja 
med hade ungdom och utseende att tacka. Jag utvandiade på en 
annan väg än de svenske emigranterna bruka tara, ty jag ville i 
det nya landet så litet komma i beröring med svenskar som möjligt. 
Jag kom till Montevideo. Sedan resten af min lilla kassa var slut, 
lyckades det mig att för mina språkkunskaper, mitt städade sätt 
och snygga utseende få plats som upppassare på ett hotell. Der 
stannade jag i två år. Sedan blef jag oense med värden och begaf 
mig till Buenos Ayres, der jag fick anställning som sknfvare hos 
en advokat. Då jag icke länge trifdes här, fick jag gifva mig af 
till det inre af den argentinska republiken, till Cordova.. I början 
gick det mig rätt dåligt och jag lärde för första gången att känna 
verklig nöd, men snart ändrade sig åter mitt läge. Jag kom till 
en sjuk civildomare och fick en tid sköta hans göromål, till och 
med sjelfständigt förestå dem under första månaden efter hans död. 
Dock blef denna anställning en grund till min framtida lycka. 
Mellan Cordova och Buenos Ayres florerar en liflig handel. En 
köpman från den senare staden hade förlofvat sig med dottern till 
en affärsvän i Cordova och kom till mig på domareexpeditionen för 
att fullfölja det lagliga äktenskapet mellan mig och sin fastmo. 
Jag hade som tjensteman i Sverige haft god tid att tillegna mig 
en vacker handstil. Denna såg köpmannen, tog reda på mina för
hållanden och frågade mig, om jag icke hade lust att flytta med 
honom till Buenos Ayres och der ingå i hans affär. Hvem var 
gladare än jag! Jag tillförsäkrades en stor lön. Så kom jag åter 
tillbaka till samma stad, der jag en gång varit, vann min principals 
förtroende, blef procurist, fick del i affären, gifte mig med prm- 

. eipalens syster, blef då jemngod kompanjon, och då min svåger dog, 
fortsatte jag affären ensam. Tyvärr måste jag öfverlefva alla mina
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kära ända till mm sonson här. Min son, hans hustru, flera barn- 
ain, hafva alla gått bort ur tiden före mig. Och det var under

bart att ju aldre jag blef, desto större längtan erfor jag efter hem- 
ygden. Snart blef det min enda önskan att få återse den före min död

nt T’ ,att jag någ0DSin trifdeS SynnerIi^ väl j Boano.
' c s ta ade W 8ä mycket med min sonson om vårt

flv tTöf eî,nî’att jag äfven hos honom uppväctte iustM ^
ver i venge. Sedan fyra veckor äro vi bosatta i hufvud- 

s adan, men dess bullersamma lif tycker ingen af oss om, i syn- 
ner e som der ändå just icke synes vara något för oss att göra. 

måste åter hafva sysselsättning. Under en ströftågsresa åt
dsorten, som vi företogo oss, upptäckte jag här en lämplig plats 

for att anlägga en fabrik.« g P
»En fråga,« sade novelldiktaren. „Skulle Ni vilja vara god 

ch saga mig om Ni sedermera hört något om fru Kihlblad 9«
;IJe m*cket’" varade Lidmark. När jag hade kommit i ro

heke ! elirrePlatSeD’ SÖkte jag höra mig för om af en

år dereft n ^ ^ ^ Skref j3g mânga-
att h ÎI T qViDiig bekant’ S°“ jag såsom vän erbjöd mig

KiZ:; “ ‘ * äPren

»Gustaf rätade plötsligt på hufvudet. I den senare delen af
denna af Li mark berättade historia var något, som föreföll honom
bekant, något som han tyckte sig förut ha hört. Han kunde blott
.cke erinra si? hvar och när. På en gång kom kan dock pä det
klara dermed. Detta href hade han funnit bland hans fars efter- 
lemnade papper.

Lidmark fortfor: „Ett år förgick innan jag åter fick något 
, men det var icke från min väninna utan från hennes son. 

me ea e mig, att hans mor var död, och äfven för kort tid 
sedan hans egen hustru. Han tilläde, att han förut egt att kämpa 
med svåra bekymmer, men att han då nätt en lugn ställning, så 
att hon icke behöfde något understöd. Om någon fru Kihlblad —
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jag hade väl glömt att skrifva ut hennes förnamn hade han 

icke hört talas.
Om sig sjelf berättade denne brefskrifvare så godt som ingen 

ting. Jag fick icke veta, hvad han var eller hvad han hade för 
sig. Han bar icke sin faders namn utan tecknade under brefvet 
ett namn, som är mycket allmänt i hufvudstaden. Jag har nu 
förgäfves sökt leta reda på honom. Jag skall väl uppmana honom 
i tidningen att anmäla sig. Lika litet har jag fått veta något om 
Gundborg. De, som jag hittills frågat, hafva ingen ting vetat. 
Nu år det mig äfven temligen likgiltigt, om jag får veta något om
dem eller ej. Den tiden är förbi.«

Gustaf var nära att gifva sig tillkänna, men i rätt tid föll 
det honom in, att ingen i trakten af Sporreholm fick veta af hans

inkognito.
Han stod upp. Det var hög tid att återvända till slottet. 
»Skall Ni redan gå, herr Ekström?« frågade den gamle glas

mästaren Andersson.
»Jag måste,« svarade Gustaf.
»Då gör jag Er sällskap!«
Äfven glasmästaren reste sig till afsked.
Amerikanaren hade antagligen vid presentationen icke lagt

märke till namnet, ty han frågade nu:
»Hur var det? Heter Ni Ekström?«
»Till Er tjenst.«
»Så är äfven namnet på brefskrifvaren, som jag söker. Ar 

Ni bördig från hufvudstaden?«
»Ja, men jag har aldrig hört talas om, att någon af mm

familj haft några bekanta i Amerika.«
Gustaf tog afsked. Den unge Lidmark följde honom ända till

dörren, der han tryckte hans hand och sade:
»Jag har mycket gladt mig åt att hafva gjort Er bekantskap,

skulle Ni tillåta, att vi träffas oftare?«
»Med mycket nöje, så ofta min plats tillåter det.«
»Jag tillåter mig att göra Er ännu en fråga. »När jag i går

6 , .O Helvetets trappor 42.
Skandinaii-kt National-Bibliothek. 42
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afton var med min farfar på slottet, då kontraktet afslutades och 
underskrefs, såg jag der två unga damer, en brunett och en blondin 
' min nyfikenhet — hvilka voro dessa damer?«

»Brunetten var baronens dotter, fröken Rosa, och blondinen 
var en fröken Berglund, som blifvit uppfostrad på slottet.«

»Jag tackar Er. Au revoir, herr Ekström!«
»Farväl, herr Leedmarch!«
Gustaf och hans följeslagare aflägsnade sig. Andersson förde 

honom öfver en brygga och öfver ett gärde in i skogen, der han
visade honom en väg, på hvilken han direkt kunde komma upp på 
platån.

Den gamle glasmästaren gick tillbaka, och Gustaf skyndade på 
sina steg mot slottet, der den otåligt väntande baron Albert under 
hans frånvaro hade beredt honom en liten öfverraskning.

Innan han kom fram till slottet träffade han kusken Wilhelm, 
som han lät berätta för sig, att han följande morgon skulle fara 
med skogvaktarens dotter till jernvägsstationen.

TJUGONDE KAPITLET.

Den sjuke får ett anfall.
Sedan Gustaf lemnat sin herre kände sig denne ganska dvster 

till mods.
Å ena sidan var han uppbragt och flammade af vrede öfver 

sin skurkaktige kusins och hans medhjelpares brottsliga afsigter. 
A andra sidan kände han sig lycklig öfver att hafva funnit en vän, 
som väl var betydligt äldre än han, men som han likväl redan nu. 
efter så kort bekantskap, älskade som en broder, hvilken han kunde 
skänka hela sitt förtroende, till hvilken han blickade upp med en
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blandning af kärlek och respekt, och på hvars gengäldande vänskap 

han äfven erhållit prof.
Albert hade, till tecken af hans hastigt uppståndna tycke för 

den unge tjenaren gjort honom till sin sekreterare. Nu efter den 
nyss upplefvade stunden, då han i ungdomligt svärmeri erbjudit 
honom sin vänskap, ville han också visa, att han icke blygdes öfver 
denna vänskap. Han var medveten om sin magt, och hvad som 
icke stred mot läkarens föreskrifter hade han dittills med användande
af små konstgrepp alltid kunnat drifva igenom.

Han ringde på en vida skallande klocka, som han alltid bade 
till hands. Johan, som fadern anvisat honom till betjent, intills 
man funnit någon efterträdare efter den avancerade Ekström, trädde 

förskräckt in i rummet.
»Gå genast till min far, min syster och min farmor och 

hclsa dem från mig, att jag beder dem vara goda komma hjt några 

ögonblick!«
»Skall ske, herr baron!«
»Bed äfven fröken Sofie göra mig den äran några minuter!«

»Ja herr baron!«
Johan aflägsnade sig.
Att Albert äfven önskade den gamla sällskapsdamens närvaro 

var klok beräkning af honom. Han hade gjort den erfarenheten, 
att ju mera farmodern ibland satte sig emot hans ibland ganska 
nyckfulla, barnsliga önskningar, dess mer talade hennes sällskapsdam 
till hans förmån. Han anade visserligen icke, att detta icke skedde 
af någon välvilja mot honom, utan att den gamla damen blott följde
sin naturdrift att vilja förorsaka Gundborg förtret.

Johan kom om några få minuter tillbaka med det besked, att

de kallade strax skulle infinna sig.
Baron Henning och Eosa kommo först. Strax derefter den

gamla baronessan och hennes följeslagerska,
»Min son och Rosa också här?« sade baronessan Gundborg, 

när hon trädde in i rummet. »Har något märkvärdigt skett? Du 

befinner dig ju likväl bra Albert?«
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»Mycket bra, farmor.«
'Jag kan icke säga dig, huru mycket du förskräcker mig, 

hvarje gång som order kommer, att jag genast skail komma ned till 
aig. Jag skulle vilja bedja dig att för kommande fall antydningsvis 
säga åt betjenten, hvad det handlar om, så att jag icke må be-
höfva att springa mig andfådd r trapporna af fruktan, att något 
kan ha händt dig.«

»Skulle jag säga betjenten, hvad det handlade om?« utropade 
Albert med ett för honom egendomligt malitiöst skratt, som han 
använde, när anledning gafs. .Förträffligt! Då kunde farmor ju 
antydningsvis gifva honom svaret med sig på vägen, och alla samtal 
oss emellan kunde inbesparas. Betjenten fick också tillfälle att bli
ite invigd i våra förhållanden. — Ah, farmor, den gången hade 

du ett snillrikt infall!«
Baronessan Gundborg reste hufvudet i vädret. En kalJ, stolt 

blick träffade sonsonen, under det hon i vredgad ton sade:
»Jag undanbeder mig all kritik från din sida öfver mina infall!«
»Ack,« sade Albert och antog nu äfven en förargad ton, 

varvid han oroligt rörde hufvud och armar. .Nu bief du ju genast 
stucken af mina oförargliga ord, och du vet dock huru mycket så
dan der retlighet upprör mig. Sedan jag har sett denna blick 
rån dig, kan jag inte åter glömma den på flera timmar. Ja den 

oroar mig till och med i drömmen, så att jag ofta följande mor
gonen vid uppvaknandet är matt derefter.«

»Albert, jag beder dig!« sade nu gamla baronessan i full
komligt förändrad ton.

»Hvarföre kallar jag dig alltid hit,« fortfor den synbarligen i 
stor öfverretning sig befinnande sjuke, .då jag har någon innerlfö 
önskan på hjertat? Naturligtvis blott emedan jag ärar din ålder
dom emedan jag känner vördnad för dig! Men ingalunda af den 
orsaken att jag erkänner dig som någon högsta auktoritet. Är du 
herskarinna öfver detta slott? Ingalunda! Pappa ensamt är det. 
som här har att bjuda och befalla, och om han beviljar mig något 
så behöfver jag icke alls att först låta sanktionera det af dig.« '
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Rosa, baron Henning och fröken Sofie sågo förvånade på 
iivarandra. Så hade ännu ingen dödlig vågat att tala med gamla 
baronessan. Så långt hade Albert aldrig förut gått. Så respekts- 
vidrigt hade han aldrig uttryckt sig. Fadern frågade sig, hvar i 
Herrans namn pojken tog ett mod ifrån, som han sjelf aldrig hade 
•cgt gent emot sin moder. Fröken Sofie triumferade inom sig, öfver 
att en gosse på visst sätt ryckte den usurperade spiran ur handen 
på hennes tyrann.

Men baronessan Gundborg tycktes sjelf icke hafva hört den 
-oerhörda frispråkigheten. Hon blickade blott med växande bekymmer 
på gossens tilltagande öfverretning. Hon böjde sig ned öfver honom, 
fattade hans hand och sade med ängslig stämma:

»»Albert, jag besvär dig, lugna dig för all del! Glöm, hvad jag 
sade, min son, det var icke illa menadt. Allt som icke är 
skadligt för din helsa vill man ju bevilja dig med glädje!«

»Med glädje?« ropade sonsonen och slungade kraftigt tillbaka 
farmoderns hand, som omslöt hans. »Med glädje? Det är inte 
sannt! Ännu aldrig har du utan vidare uppfylt en önskan af mig, 
om den än varit aldrig så oskyldig. Alltid gör du först en hop 
invändningar, och först när du har gjort mig så upprörd, att jag 
känner blodet brusa genom ådrorna, •— först då kan din nåd be
sluta sig för att bevilja mig, hvad jag önskar. O, det är för
skräckligt, att ett barn blir så behandladt!«

Han kastade sig tillbaka, fattade med båda händerna om sitt
hufvud och blef ett ögonblick liggande orörlig.

»För Guds skull, huru är det med dig Albert?« ljöd det 
ångestfullt från baronessans läppar. Äfven Rosa och baron Henning

närmade sig bekymrade sjukvagnen.
När Albert märkte detta, reste han sig åter upp. Dessa båda, 

som han älskade, ville han icke bereda någon onödig ångest, 
»Men gumman,« hviskad^han sakta för sig sjelf, »är nu tillräckligt 
förberedd och har kommit i den rätta sinnesförfattningen!«

»Jag känner mig åter bättre,« sade han högt, »Jag ber,
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varen goda och sätten Er. Det gör mig nervös, om I stån så hår 
högtidligt omkring min vagn.«

Sedan de närvarande alla efterkommit denna uppmaning fort
for han:

»Jag har något mycket vigtigt att meddela Er. Rosa vet det 
redan. «

Den unga flickan rodnade. Den redan inbrytande skymningen 
hindrade dock de öfriga att märka det.

* Albert fortfor:
»Vi hafva sökt Rosas räddare ur lågorna — han är funnen!«
»Funnen?« utropade baron Henning.
»Hvem är han?« frågade baronessan.
»Jag skall genast säga Er det. Jag vill blott först anmärka, 

att om vi äfven för denna gerning ville bringa det största offer 
dock intet vore stort nog för att värdigt belöna den. Betanken 
att vår kara Rosa icke mera funnes bland de lefvande, att hon hade 
måst dö en gräslig, fruktansvärd död, om den djerfve räddaren icke 
hade förbarmat sig öfver henne, och dervid satt sitt eget lif på 
sPe^- huru högt värderen I Rosas lif?«

»En besynnerlig fråga,« sade baronessan. »Nämn oss räddaren, 
och vi skola helt visst värdigt belöna honom!«

»Hm, det blir bara fråga om, huruvida det som farmor 
kaller värdigt också kan anses värdigt från h varje ståndpunkt. 
Antag, att räddaren vore af ringa härkomst — skullen' X väl vilja 
uttala Er tacksamhet annorlunda än genom penningar? Skullen I 
afven vilja låta honom komma Er ett steg närmare och för nå«on 
enda minut glömma, att I ären högvälborna, och att han ä/en 
paria? Skulle Er adliga högdragenhet vilja bemöda sig att bygga 
över klyftan med vänlighet och erkännande? Jag skulle dock 
tro, att en gerning, der ett lif ställes som insats för att rädda ett 
lif, ad ar hvar och en, äfven den ringaste, och jag å min sida dröjer
icke att breda ut mina armar och trycka honom till mitt hröst 
som en vän. Detsamma begär jag af Er!«
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»Så nämn då för oss namnet på den man, hvars parti du 
tager med en sådan liflighet? Det skulle väl aldrig ?«

»Rosa kände genast igen honom, och du farmor tyckes hafva 
gissat hvem det är. Räddaren är min sekreterare herr Ekström.«

»Det var alltså han!« mumlade baronessan Gundborg.
»Huru, denne Ekström?« utropade baron Henning. Men 

hvårföre har han icke anmält sig i hufvudstaden, då jag offentligen 
lät uppmana honom dertill?«

»Emedan han strax efter teaterbranden nedlades på sjukbädden 
och aldrig fick läsa uppmaningen i tidningarne. Och äfven om han 
hade läst den, hade han ändock icke anmält sig. Hans anspråks
löshet hade äfven här icke gjort sig påmind, om ej Rosa meddelat 
mig, att hon känt igen honom, och jag i följd deraf frågat honom 
om saken. Han har ända tills i dag icke vetat, hvem det var, 
som han räddade från döden. Hade det varit honom förr bekant,, 
så hade han aldrig sökt anställning här. Herr Ekström besitter
en bildning, som är vida öfver hans stånd. Han har ett fint, jag
skulle nästan säga förnämt väsen. Att han är en hel man, har 
han bevisat genom sin modiga gerning. Men jag har äfven redan 
sett andra prof på ett ädelt, högstämdt sinne hos honom. Vi be- 
höfva på intet sätt att blygas öfver honom. Att han härefter icke 
mera kan få betraktas som en vanlig tjenare, är sjelfklart. Jag 
önskar att han intager samma ställning som lärarne och guver
nanterna, om jag än tills vidare icke begär att han skall dinera 
och supera med oss. Men om aftnarne efter supén skall han hafva 
en plats i familjerummet. Han har sällskapstalanger, genom hvilka 
han kan glädja oss, om vi bedja honom derom, och ingen skall våga, 
icke en gång kusin Rudolf, att låta honom känna, att han är af

ringa härkomst!«
»Bäste Albert!« invände baronessan.
Albert fortfor utan att akta derpå:
»Jag har ännu aldrig funnit en menniska, för hvilken jag 

fattat sådant tycke redan från första ögonblicket, som för honom. 
Aldrig har jag för någon haft en sådan sympati. Jag har redan
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utnämnt honom till min vän — hören I? utnämnt — min 
heder är dervid engagerad, och en von Sporre, till och med om 
han ännu icke nätt myndig ålder, står för sin heder, och I skolen
dervid understödja mig!«

»O, det är ädelt tänkt af Er!« utropade fröken Sofie.
»Ni har ännu icke blifvit tillfrågad om Er mening, Sofie!« 

sade gamla baronessan i skarp ton. Derefter vände hon sig till 
Albeit och fortfor mildt och ömt:
-r inte ^er’ kara barn, i ungdomlig öfversvallning gått 

ör ngt? Den nåd, som den käre guden genom honom har låtit 
vederfaras oss, vill jag visst inte annat än erkänna, och baron von 
Sporre skall visa sig på ett tillräckligt sätt tacksam. Men betänk 
dock, att han beträdt vårt hus såsom en tjenare af lägsta klass, att 
vi ännu ingenting veta om honom, ingenting känna om hans för- 
g ngna lif. Om du skulle hafva öfverskattat honom ! Till hvilka 
obehagligheter kunde det icke föra, om han icke kände salongs- 
lifvets lagar och former, om han lät hänföra sig till obetänksam-
,e 6r’ h11 tak^ösheter, till sårande dristigheter! Hvilken skandal 
ior våra ståndsjemnlikar, om de finge erfara det!«

»Jag går i borgen för honom!«
»Och har du äfven betänkt, hvilka anspråk det är, du i sjelfva 

verket stäLer på oss? Vi skola uppehålla oss i familjerummet till
sammans med en tjenare. Vi kunna i hvarje ögonblick vänta, att 

an blandar sig i samtalet, riktar sitt tal till oss __«
Albert for upp och ropade med affekterad rörelse och hög röst:
»Hör nu upp farmor, om jag icke skall blitva vansinnig! Kätt 

så for nu alla dina bögadeliga trupper fram i slagtlinien, för att 
ulbakaslå mig, arme', svage kämpe för heder och rättvisa! O 

dessa eviga invändningar! Skall du då först genom ett dylikt tal 
förbittra hvarje liten glädje för mig?«

Han fattade sig åter med båda händer om hufvudet och sade 
vänd till baron Henning:

»Pappa, nu frågar jag dig, _ ty med farmor är icke mera
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möjligt att underhandla, och jag skall också för framtiden låta bli 
det — skall min önskan bli uppfyld eller icke?«

»Albert, jag förklarar mig ju redan för besegrad,“ utropade 
baronessan, som åter försattes i ångest genom hans öfverretning.

»Om icke så sker,« fortfor den sjuke, så förklarar jag härmed, 
att icke heller jag mera kommer i familjerummet, utan kommer 
att tillbringa mina aftnar på mitt rum, tillsammans med min vän 
herr Ekström.«

»Jag, min gosse,« svarade nu ändtligen fadern, »har visst icke 
något emot saken. Är han en ordentlig menniska och till och 
med har åtskilliga sällskapstalanger, hvarföre kan då icke han vara 
i vårt sällskap lika väl som licenciât Bånge och musikläraren?«

»Jag tackar dig, pappa!«
»Musikläraren är ju också icke precis något mönster på fina 

fasoner,« sade tante Sofie.
»Saken är således afgjord,« tog Albert åter till ordet. I 

afton för jag in honom, och då väntar jag att I, — du i spetsen 
farmor — samt pappa och Rosa först i ord uttalen Er tacksamhet 
till honom, och sedan frågar pappa honom, hvilkan annan tack- 
samhetsbetygelse, som synes honom önskvärdast.«

»Naturligtvis min son,« svarade fadern, »den unge mannen 
har äfven redan vunnit min sympati. Den som har räddat min 
enda älskade dotter är äfven min vän. Ack om han icke hade 
varit, så sutte du icke frisk och blomstrande ibland oss, och den 
sorgen tror jag, att jag aldrig skulle kunnat öfvervinna.«

Rörelsen var nära att öfverväldiga honom. Han reste sig, 
gick bort till sin dotter och tryckte en kyss på hennes panna.

»Låten mig nu vara ensam, jag ber Er,« sade Albert. »Efter 
denna upprörande debatt behöfver jag en stunds hvila.«

Han lade ned hufvudet bland kuddarne och tillslöt ögonen. 
De öfriga lemnade tysta det nu mera nästan mörka rummet. Rosa 
aflägsnade sig med den stilla bönen : »gode Gud gif mig kraft att

bära det oundvikliga!»
. %*

*
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Albert var i sjelfva verket något utmattad af den komedi han 
nyss utfört inför sin familj.

Han hade på nytt lärt känna sin magt och vid detta tillfälle
er ant, huru långt han ostraffadt kunde gå, och hvad han öfver- 
iiufvud tordes våga.

Dittills hade han liksom alla andra slottets innevånare under
ordnat sig sin farmors auktoritet. Det gick med honom, som med 
e andre. Han hade icke mod att direkt motsätta sig, och ville 

han uppnå något eller förmå henne till någon eftergift, så brukade
an den list, som vi känna, och som nästan alltid hade åsyftad 

verkan. J
Det fanns väl numera ingen, som kände någon kärlek för den 

gamla baronessan, för denna stolta fru med de kalla ögonen och 
det skarpt utpräglade uttrycket af roffogel i ansigtet.

Till och med hos hennes son, baron Henning, fans det mera 
barnslig respekt än barnslig kärlek.

Men hvar och en annan hade för henne mer eller mindre en 
direkt fruktan.

. . Då heimeS SOn icke beky^rade sig om något, var hon sålunda 
oinskränkt herskarinna.

Och hon förstod att herska. Ve, den underordnade, som 
motsatte sig hennes befallningar! Straffet lät icke vänta på sig. 

Var det an en statkarl eller torpare under godset med aldrig
så stor barnskara, han blef pä stället afskedad. Något förbarmande 
lans icke i denna qvinnas sjäL

Hon var för länge sedan medveten om den fruktan hon in»af 
oc forsökte alls icke att försvaga de intryck hon framkallade- 
Hon såg den ett väsentligt underlag för sitt inflytande.

Karlek och tillgifvenhet gjorde hon aldrig anspråk på knappt af 
sm egen son. Hon kände ju äfven icke heller sjelf dessa känslor, 
och det var mycket länge sedan hon hade känt dem.

Men det fanns ett enda väsen, för hvilket hon i sitt kärleks- 
tomma hjerta var i stånd att plocka tillsammans några vekare 
känslor. Detta väsen var hennes sonson Albert.



503

Visserligen voro dessa känslor vida aflägsna från den ömhet 
och den förgudning, hvarmed en farmor ofta älskar sina barnbarn 
långt innerligare, än hon förut älskat sina egna barn. Men det var 
dock ett slags kärlek, som fanns bredvid den för henne så tryckande 
sorgen för, att fideikomisset ännu en gång skulle kunna komma att 
öfvergå till en sidogren af den Sporreska familjen.

Emot sin sonson var hon derföre liksom en annan person. 
Doktorns befallning att skydda gossen för all anledning till sinnes
rörelse föranlät henne att visa sig eftergifvande, tala vänligt och mildt, 
och till och med åter blifva vänlig, om hennes gamla natur någon 
gång, retad genom Alberts ord i ett obevakadt ögonblick bröt fram.

Till och med i dag, då den sjuke i sin öfverretning vågade 
att sätta hennes auktoritet i fråga och öfverhopa henne med före
bråelse, at hvarjehanda art, hade hon icke visat någon vrede utan 
till och med urskuldat sig.

Albert var, sedan farmodern hade lemnat honom sjelf för
vånad öfver, att han vågat tala så djerft. Det hade lyckats. Hon 
hade ingenting svarat på hans angrepp mot hennes auktoritet, och 
uppmuntrad genom denna framgång beslöt han att genom fortsatta 
försök helt och hållet emancipera sig från detta tvång, som för 
länge sedan blifvit honom så olidligt.

TJUGOFÖRSTA KAPITLET.

Vännen. — Räddaren belönas.
Sedan Albert legat stilla ett ögonblick, ringde han och be

falle betjenten att tända lamporna. Han såg på klockan och be
räknade tiden, då Gustaf skulle kunna återkomma.

Denna tid förgick, och han kom icke.
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»Sannolikt,« tänkte han, »har han blifvit uppehållen i skog
vaktarestugan och af Maries far invecklad i något samtal.«

Han väntade ännu en half timma.
Det blef tillsagdt, att supén var färdig. Albert lät ursäkta

sig och bad att få ett glas mjölk och vatten till sig i sitt rum.
Hans otålighet växte. Supén var slut. Han hörde, huru stolarne
skotos från bordet, och huru man begaf sig in i det angränsande 
rummet.

Då hörde han ändtligen Gustafs steg och såg honom strax 
derpå inträda.

»Med hvilken längtan jag väntat Er,« utropade Albert emot 
honom. Hvar har Ni varit så länge?«

»Jag ber tusen gånger om ursäkt, herr baron,« sade Gustaf 
och fattade den hand, som hans herre sträckte emot honom. Jag 
har upplefvat allehanda sällsamma ting, och derigenom har jag tjr 
värr blifvit förhindrad att komma förr.«

»Sällsamma ting? Men säg mig först, hvad gör Maria?«
. "Hon skali 1 morg°n Pä baronessans befallning sändas till 

slägtingar i hufvudstaden utan att förut få taga afsked af Er. Det 
arma barnet är i half förtviflan!«

»Omöjligt,« utropade Albert bestört. På farmors befallning? 
Man vill berofva mig min lekkamrat, min tröst i ensamma stunder? 
Och den stackars flickan skall skickas till hufvudstaden, der hon, 
som blott kan lefva i skog, i ljus och luft, måste förtvina mellan 
de höga husen och i de trånga gränderna! Gustaf,« fortfor den 
sjuke med dof stämma: »Min farmor är — en elak qvinna. 0, 
det har redan länge varit klart för mig. Hon. har intet hjerta i 
sitt bröst ! Huru kan hon våga att behandla oss alla som hennes 
slafvar och förfoga öfver menniskors lycka och lif, efter som hennes 
nycker ingifva henne! Nej, det skall inte bli någon ting utaf.
Denna bestämmelse måste upphäfvas, och ännu i afton måste vi 
behandla saken!«

Gustaf måste ord för ord upprepa sitt samtal med Maria.
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Han omnämnde dervid äfven den vansinniga farmoderns uppträdande, 
men förteg innehållet af hennes besynnerliga tal.

Härefter berättade han för sin unge herre om sitt tillfälliga 
sammanträffande med gamle Andersson, och huru denne hade in
bjudit honom att följa med till byn för att göra de begge Ame- 
rikanarnes bekantskap. Han skildrade det angenäma intryck dessa 
gjort på honom, berättade om hvad han upplefvat på gästgifvare- 
gården och sade till slut, att han hoppades att oftare få träffa 
den unge mister Leedmarch och blifva närmare bekant med honom.«

»Den mannen måste Ni en gång taga med Er hit till mig!« 
utropade Albert.

»Mycket gerna.«
»Jag ser med nöje,« sade den sjuke, »att Ni har gjort toilett. 

Så bra den drägten sitter på Er! Så fashionable Ni ser ut! Ni är 
en vacker karl!«

»Kan herr baronen också smickra?«
»Jag menade uppriktigt.«
»Jag måste nu framställa en bön till Er, herr baron, att 

gentemot Er kusin som sannt bekräfta ett uttalande, som jag var 
tvungen att göra till honom. Han kommer säkert förr eller senare 
att tala med Er derom!«

»Har Ni haft något obytt med Rudolf?«
Gustaf berättade nu om sitt tillfälliga sammanträffande med 

den gamle glasmästaren och baron Rudolf, i det ögonblick då man 
åter uppgräfde de jordiska qvarlefvorna af baron Carls — älskade, 
för att om aftonen föra dem till byns kyrkogård. Derefter be
rättade han, hvad som der förefallit denna afton. Han förklarade 
sitt åt dödgräfvaren gifna uppdrag med ett ovilkorligt medlidande 
med denna döda qvinna, och bad baronen att icke göra honom till 
lögnare, för hans yttrande till baron Rudolf.«

Albert svarade icke genast. Han hade djupt sänkt sitt hufvud,
liksom om hans tanke arbetade skarpt.

»Om jag skall bekräfta Er utsago?« sade han efter en stund 
af allvarsamt eftertänkande. »Ja, naturligtvis. Ni har blott gjort,

Skandinaviskt National-Bibliothek. 4Q. Helvetet, trappor 43.
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hvad jag under alla omständigheter skulle hafva gjort, om jag icke 
varit fängslad vid sjuksängen. Det är alltså farmor, som befalt 
likets förflyttning. Och denna hjertlösa qvinna har icke ryggat 
tillbaka för att skymfa den döda i hennes graf?«

»Gustaf,« sade han efter ett kort uppehåll i en egendomlig ton
och lade sin hand på sin nye förtrognes arm, sedan Gustaf under
tiden hade satt sig på en stol bredvid sjukvagnen. »Hela denna
historia är mig hittills en dunkel gåta. För helt kort tid sedan
fick jag ur Marias mun höra de första antydningarne derom. Men
icke vidare, än att min farfar skall från Amerika hafva fört hit en
mycket vacker och god dam, som efter några år dött här, och att
Marias farmor varit hennes kammarjungfru. Jag ville veta mera
derom och frågade först pappa, sedan farmor derefter. Den senare
blef fullständigt bestört, när jag riktade denna fråga till henne, men
båda sade mig, att det var en sak, som kastade en liten skugga
på min farfars tidigare lif. Jag skulle aldrig vidare forska derefter
och vore dessutom ännu för ung för att kunna fullständigt begripa
saken. Äfven skulle jag af skonsamhet mot vår familjs heder aldrig
göra några frågor till någon eller söka inhemta upplysningar rörande
denna punkt. Och nu hör jag af Er, att min farfar sjelf utgifvit
den främmande damen som sin gemål och låtit bisätta henne i
familjegrafven! Det hade han dock omöjligen kunnat göra, om hon
icke varit hans verkliga gemål. Tror Ni icke också på samma 
sätt?«

»Jag kan icke döma derom.«
Plötsligt såg Albert på sin sekreterare med en besynnerlig 

frågande blick och sade:
»Tänk, om det kanske äfven skulle finnas barn af detta __

tvifvelaktiga äktenskap ! «
»Jag vet det inte.«
»Gud i himmelen !« utropade den sjuke, liksom förskräckt för 

sina egna tankar. »Men nej, mina förmodanden ' och kombinationer 
föra mig för Jångt — det är dock icke möjligt! — Men jag är 
gammal nog. fortfor han strax derpå »för att blifva invigd i fanUlje-
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hemligheterna. Jag fordrar det, och ännu i dag frågar jag farmor
om de närmare omständigheterna!«

»Jag beder Er att icke göra det,« sade Gustaf något förskräckt 
men till det yttre helt lugn. »Ni skulle derigenom bringa mig i 
en svår ställning. Det är ju möjligt att detta är en ömtålig punkt, 
om hvilken man vill, att den icke skall beröras. Och så torde det 
också vara, ty äfven jag har bekommit varningar från åtskilliga 
håll att icke göra några förvetna frågor i detta afseende, ty det 
lär redan ha förekommit, att tjenare, som gjort sådana frågor, ögon
blickligen blifvit afskedade. Hvad skulle herr baronens familj tänka 
derom, att jag, Er sjukskötare, underhöll den sjuke med sådana 
upprörande ting ? Då baron Rudolf sett mig, och jag uppgifvit mig 
handla på Ert uppdrag, så låter saken icke aldeles förtiga sig, men 
jag ber Er, behandla den som en bagatell, åtminstone ännu. Sedan 
kan Ni ju på ett allvarligare sätt återkomma dertill. Ställ Er 
okunnig och säg endast, att Ni af mig fått höra, att man för 
kort tid sedan gräft upp ett lik för att föra det till byns kyrko
gård, samt att Ni befalt mig att, då den aflidna varit en väninna 
till Er herr farfar, sörja för, att grafven blef prydd och vårdad.«

»Godt, Ni har rätt. Jag vill uppfylla Er önskan. Ni har rätt. 
Om farmor såge mig upprörd öfver denna historia, kunde man före
brå Er att vara orsaken. Det blir nog sedan tillfälle att upptaga 
frågan. Vill Ni nu visa mig den vänligheten att föra mig m i 

' familjerummet!«
»Med nöje. innu en sak. Er lilla väninna har lått bestämda 

order att för Er hålla sin afresa hemlig. Om Ni kommer att tala 
vid Er farmor om denna sak, så säg, att jag tillfälligtvis af kusken 
Wilhelm fått veta, att han i morgon förmiddag klockan tio skall 
köra skogvaktarens dotter och hennes reseeffekter till jernvägs- 
stationen. Jag har i verkligheten också låtit kusken berätta mig

detta.“
„Huru skall jag kunna tacka Er för Er omtänksamhet! Kom

nu min — vän!“
, *

*
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Det rum hvari den friherrliga familjen och de till sällskapslifvet 
horande innevånarne i slottet uppehöllo sig en stund efter supén, 
-an en hvar uppsökte sitt eget rum, var ännu något större än

2 Hel.' hkhet “ed al,a Sl0ttetS rUm ytterSt «
Väggarne voro hvita, gardiner, portièrer och möbeltyg af

korsbarsröd silkerips. Vid den väggen, som var midt emot ingångs-
örren frän matsalen, befann sig en stor kamin af grå marmor.

o ver hvilken var anbragt en jättestor spegel med förgyld ram. I
a la fyra hörnen voro halfmånformiga soffor. Framför hvar och en
af dem stod ett bord med oval platta, hvaröfver var bredd en fin 
korsbarsröd duk.

I midten af rummet befann sig ett stort rundt bord med en 
mndstolar ’ ^ ^ detsa“ma stodo s« beqväma

Från taket nedhängde en stor ljuskrona af brons med många 
vaxljus. Dessutom upplystes rummet äfven genom fem lampor af 
lika form, som voro stälda på de fem borden.

Vid den vägg, som låg midt emot fönstren stod ett kostbart 
och elegant pianino.

Gamla baronessan och fröken Sofie hade regelmässigt sina 
platser på hörnsoffan till venster om kaminen. De andra satte sig 
än här och än der. Eosa och Anna Berglund mest i närheten af
guvernanterna och lärarne i baronens närhet. Alberts vagn stod i 
regeln framför kaminen.

Kammartjenaren Rydberg, som här icke lät bekomma sig att 
sjelf servera herrskapet, om iförfriskningar frukt eller dylikt skulle 
kringbjudas, tillät sig med hänsyn till sin höga ålder att under 
ledighetsstunderna sätta sig ned på någon stol i närheten af dörren.

Så länge baronessan Gundborg var närvarande, gick det mycket 
formligt till. Någon af de unga flickorna eller guvernanterna eller 
ibland äfven licentiat Bånge föreläste antingen ur en bok, eller 
också gjorde man musik, hvilket dock inträffade mera sällan.

Men så snart de båda gamla damerna aflägsnat. sig, och
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kammartjenaren, som enligt etiketten följde dem upp i öfre våningen, 
återkommit, låt baron Henning räcka sig sin jagtpipa, och bjöd 
lärarne på cigarrer till guvernanternas förskräckelse.

Flaskor och glas blefvo framstälda på bordet, och nu tog 
samtalet ofta en så fri vändning, att damerna måste taga till flykten.

Voro dessa borta, så arrangerade baronen i många fall ett 
spelparti, men så länge de funnos qvar i rummet, måste de sjunga 
och spela, ty baronen var en passionerad älskare af musik.

En lika passionerad musikälskare var kammartjenaren. Han 
hörde med verklig hänryckning, i synnerhet på sången. Då sväfvade 
hans tankar vida tillbaka i det förgångna och stannade ofta först 
Yid bilden af en skön flicka, som hade kunnat sjunga som en engel, 
som han hade verkligt älskat, men i sin galna nihilistiska frihetsyra 
illa behandlat, som han öfvergifvit för att följa en äfventyrerska 
och sedan träffat såsom sin husbondes trolofvade. Då började han 
hata henne och allt som med henne hade sammanhang. Hans 
kärlek återvände till henne först då hon för länge sedan var död.

Lika mycket som Bydberg älskade musik, lika mycket älskade 
han ett glas fint vin, och baron Henning, som visste detta, tömde 
aldrig flaskorna helt och hållet utan räckte honom dem städse med 
^n ansenlig rest, då han sade till om nya. Besterna drack kammar
tjenaren ur med mycket behag i matrummet.

Baronessan fick ingen ting veta om dessa orgier, som hon 
skulle hafva kallat det. Bydberg teg välvisligen, på det icke dagens 
skönaste stunder skulle gå förlorade för honom, och på intet rum 
hade han så sträng uppmärksamhet, att det blef behörigen luftadt,

som på detta.
* *

* *

Den dag, som inne var, blef det hvarken föreläsning eller 
musik af. Ty man väntade med otålighet, att få se Albert inträda 

med sin sekreterare.
Lärare och guvernanter visste för länge sedan, att Albert var
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sâ betagen i sin nye tjenare, att han utnämnt honom till sin se
kreterare. Äfvenså visste de, att denne var en ganska bildad och 
tillika vacker karl, och nyfikenheten att få se honom i hans nya 
värdighet stegrades, då baron Henning vid bordet gjorde dem det 
meddelandet, att herr Ekström var hans dotters räddare.

Blott Rosa motsäg hans inträde med ängslig hjertklappning 
Da hon på middagen denna samma dag återsett honom, hade hon
känt igen honom på hans gestalt och på hans anletsdrag, men hon 
hade dervid icke sett honom i ögonen.

Men just dessa stora eldiga ögon med sin djupa blick hade 
bast bevarats i hennes minne. Om nu dessa stora ögon riktades 
pa henne, skulle hon kunna uthärda denna blick?

Ack, allt hade blifvit helt annorlunda efter de båda öfver- 
läggningarne med Albert.

På middagen hade det ännu varit blott en ringa tjenare, nu
“t06 hM en helt annM ställning. Han hade stigit till hennes 
brors vän, och i denna egenskap öppnades salongen för honom. 
Han egde bildning, kunskaper och sällskapsvana, som åtminstone för 
ogonbhcket gjorde honom likstäld med familjen. Han fick om aft- 
narne komma i hennes närhet, fick sällskapligt umgås med henne 
såsom med en jemnlike, han kunde inleda samtal med henne, och 
hon skulle vara tvungen att ge honom svar på tal.

Så djupt hon än burit hans bild i sitt hjerta, hade dock den 
fruktansvarda upptäckten, att han skulle vara en så djupt under 
henne stående menniska, naturligtvis obildad och med vanliga be- 
tjentmaner, skapat en klyfta mellan henne och honom, som icke
kunde byggas öfver af någon brygga. Denna föreställning hade liksom 
en kall hagelskur dödat kärlekens unga planta.

Då hade hon känt afsky och äckel, öfver att hon med sina 
ankar förirrat sig på ett så ovärdigt sätt.

Nu var han icke längre den råe och obildade tjenaren. Han 
var upphöjd i ett klart ljus. Och såsom relief tjenade honom 
egens aper, sådana som man fordrar af en, kavaljer, så glänsande 
egenskaper, att hennes bror blifvit hänförd af dem. Och Albert
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kände hon för att med en underbar förmåga genast känna igen det 
goda eller det onda. Albert bade till ocb med för bonom öppnat 
sitt hjerta som kans vän! Man tillskref bonom de skönaste dygder: 
oförfäradt mod, ädelt sinne ocb en bildad själ.

O, hade han dock förblifvit den obildade, djupt under henne
stående tjenaren!

Men hade han väl äfven kommit henne närmare, blifvit henne 
mera jemnbördig, derigenom att hennes broder i sitt svärmeri 
plötsligt anvisat honom en annan ställning?

„Nej, nej!“ bviskade ohörbart hennes läppar, under det hon 
satt bredvid Anna Berglund, som förde ett sakta samtal med en 
af guvernanterna. ,,Nej, ocb åter igen nej! Drömmen är förbi. 
Det var en skön dröm, men jag bar vaknat upp. Det är dag om- 
kring mig. Så länge jag drömde, var min ande fången. Nu äro 
banden lösta, och jag kan fri blicka mot framtiden. Var det en 
svaghet att jaga efter en drömbild, så har jag besegrat denna 
svaghet!“

Och dock darrade den unga flickan för hans första blick. 
Dörrarne till matsalen öppnades. Gustaf rullade vagnen öfver 

tröskeln och sköt den genast fram till den förut af Albert betecknade

platsen.
Allas ögon voro fastade på sekreteraren. De, som förut blott 

flyktigt sett på honom, kände sig denna afton öfverraskade af hans 
manliga, fina skönhet. De flesta måste säga till sig sjelfva, att 
hans yttre, underhjelpt genom den elegantare drägten, hade en

förnäm prägel.
Rosa for omedvetet med handen till sitt hjerta, liksom ville 

hon undertrycka en der plötsligt uppkommande smärta. Just så 
hade han varit klädd, då hon första gången hade sett honom, då 
hon, fången i sin dröm, hade hållit honom för en prins, som hade
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kommt för att förlossa henne. Det var hela den fullständiga 
bilden, som sä länge sedan hade beherskat alla hennes tankar.

Utan att slå upp ägonen hade Gustaf gjort en djup bugning 
och ville aflägsna sig.

»Jag ber Er, var god dröj ännu ett ögonblick, herr Ekström,“ 
sade baron Henning och reste sig från sin plats.

Liksom om detta varit ett på förhand aftaladt tecken, reste 
sig äfven de andra.

Gustaf såg förvånad upp.
„Först för ett par timmar sedan hafva vi fått veta,“ fortfor 

baronen, „att Ni är den, som vi redan sedan lång tid tillbaka för- 
gäfves sökt, att Ni är den ädle unge man, som den 24. Februari 
räddade min älskade dotter från att finna sin död i lågorna.“

Han gick bort till honom, fattade hans hand, tryckte den 
kraftigt och sade:

»Mottag mitt varma tack, för att Ni räddade mitt barn.“
„Herr bar —“
„Äfven jag sägei Er mitt tack,“ ljöd det något frostigt från 

gamla baronessans mun.
Rosa, som med handen stödde sig mot bordet för att dölja, 

huru hennes kropp darrade, lemnade nu sin plats och kom fram 
med vacklande steg. Hon hade blifvit mycket blek och under det 
hon framsträckte sin hand, sade hon med skälfvande läppar:

»Jag är den räddade. Jag - står i den största tacksamhets
skulden till Er. Jag tackar Er hjertligt. —“

Hon såg upp. Ja, det var de stora glänsande ögonen, som 
hon vant så rädd för. Det var den djupa blicken, som kunde 
tränga ända in i själens innersta.

En mörk glöd utgöt sig öfver det nyss ännu bleka ansigtet,
Var hon bunden af denna blick, eftersom hon icke förmådde att 
sänka sina ögon?

Flera sekunder sågo båda oaflåtligt på hvarandra. Sedan ned- 
föllo ögonlocken liksom förlamade öfver Rosas ögon. Två tårar 
stulo sig fram derunder och rullade utför kinderna.



513

Långsamt drog hon sin hand ur hans och trädde ett steg 
•tillbaka.

„Store Gud, hvad är det? ljöd det i Gustafs inre.
Man fann den unga flickans rörelse vid åsynen af sin räddare 

allmänt lätt begriplig.
Men Albert log. Han ensam hade från sin vagn sett den 

långa blicken och hans systers djupa rodnande, och med sin vana 
att draga raska slutsatser trodde han sig plötsligt kunna förklara 
Bosas förändrade väsen sedan hennes återkomst från hufvudstaden 
så väl som hennes onaturliga exalterade uppträdande på eftermiddagen 
i hans rum.

Gustaf var fullständigt mållös. Han var icke i stånd att svara 
ett ord på alla dessa tacksamhetsbetygelser.

Baron Henning började åter:
„Ni har bevisat familjen von Sporre en så stor tjenst, att icke 

någon större kan tänkas. Vi känna oss manade att erbjuda Er en 
belöning, som motsvarar gerningens storhet och Edra egna önsk
ningar. Vi skola icke vidare underhandla härom nu, jag ber Er
blott att tänka efter, på hvilket sätt —“

„0, intet något mera, herr baron,“ afbröt Gustaf honom. 
„Hvad jag har gjort, skulle hvilken annan som helst hafva 
gjort i mitt ställe. Att det lyckades mig att rädda fröken von 
Sporre är för mig den skönaste belöning. Någon annan måste jag

tacksamt afböja.“
„Det är mycket ädelt af Er, herr Ekström att tänka så, men 

dermed kunna icke vi vara belåtna. En sådan skuld skulle evigt 
trycka mig. Jag ber Er att vara viss på, att det icke på minsta 
sätt skall genera oss att umbära något, som vi äro i tillfälle att

gifva.“
„Jag måste likväl på det bestämdaste undanbedja mig all 

tacksamhetsbetygelse af detta dag. Jag skulle förekomma mig 
sjelf föraktlig, om jag lät betala mig för en gerning, som ögon

blickets ingifvelse lät mig begå.“
„Ni går för långt käre vän. Hvad äro då de dotationer, som
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framstående statsmän eller lyckliga fältherrar erhållit? Ingen ting 
annat än belöningar af samma slag för bevisade tjenster.“
. , bfer vänIigast’ herr baron, att om Ni vill visa mig en 

särskild ytterligare tacksamhet, bevisa denna genom att icke vidare
“ , Saf"■ K7 icke af “ig den glädje, hvarmed jag nu blickar

manniskolif.“ ^ ^ ^ ^ Wef' föruMadt att radda ett

„Jag respekterar Edra skäl, och måste skänka dem min aktning 
ä ve„ om jag derigenom beröfvas nöjet att fä visa mig tacksam
att o P V" SäU äD gen°m °rd- Gif “ig ätminstone det löftet,

m 1 nag0n gång ^ar en önskan, det må vara nu eller seder
mera, Ni först skall vända Er till mig.“

Det löftet kan jag gerna gifva.“
Baronen trädde Gustaf ett steg närmare, drog en ring af 

fingret och sade: g
. ’f6"/11 Smäsak får Ni visa tillbaka, och om jag gör

TrL ed t"’!8?“11 M d6raf fÖrStä’ 3tt jag är 1 Stånd a“ 

nä \ h Ver lgt 0ffW' Ser Nl denna guldring- Hans form är
got besynnerlig. Han föreställer en orm, som biter sig i stjerten.

gonen aro tvä diamanter. Likväl är penningevärdet icke så stort.
nä T “Ig har den ett stort rärde, ty den har beständigt setat 
P min fars, baron Carls hand under hans långa vexlingsrika lefnads-
bana och sedan hans död har jag beständigt burit den. Jag är

vei ygad, att om den hänsofne nu kunde blicka ned till oss och
säge att jag satte denna ring på hans sondotters räddares hand,
ÎL uTn iTje aDnan tacksai“evisning, så skulle han 
B.fva sitt bifall tillkänna. Men jag skulle icke kunna gå till hviia
om jag icke hade den känslan, att hafva Iemnat ifrån mig nå<mt'
som är mig kärt och dyrbart för min dotters räddning. ' " '
hon i HaD ‘rädde änDU ett St6g "ärmare’ fattade utan vidare Gustafs
Eand och trädde ringen på pekfingret.

„Bär den till minne af den 24. Februari och af denna stund!,
;;En f™' gifren i denna form, vågar jag icke mera visa till- 

baka, sade Gustaf med rörd, nästan darrande stämma, ty den
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klenod, som nu glänste på lians finger, var hans farfars ring, på 
hvilken säkert ofta hans farmors vackra ögon hade hvilat, hvilkens 
ära han nu helt ensam tänkte, om än under kamp och strid, att 
söka återställa.

„Jag tackar Er af allt mitt hjerta, herr baron, för denna 
utmärkelse.“

Den gamla baronessan lät höra en egendomlig, ogillande 
hostning. Hon tycktes vilja säga något, men Albert såg på henne 
med en så stor, sträng blick, att hon förblef tyst, och liksom i 
förargelse flera gånger förde sin näsduk till läpparne.

„Jag har ännu en ting att säga Er, herr Ekström, sade baron 
Henning efter , en liten paus. „Min son har offentligen proklamerat 
Er som hans vän. Jag ber Er att äfven anse mig som Er vän, 
och anhåller att Ni härefter om aftnarne hedrar oss med Er när
varo här i familjerummet.“

„Jag känner mig nästan svarslös inför så mycken godhet — 
men detta kan jag verkligen icke antaga.“

„Ni gör det väl för min skull, icke sant, herr Ekström, bad
Albert.

„Det vore förmätet, om jag ville —“
„Tala icke om förmätenhet, inföll baron Henning. „Jag vill 

icke höra några invändningar. Som min dotters räddare, träder Ni 
ju helt naturligt i ett närmare förhållande till oss. — Det är så
ledes afgjordt! — Jag väntar bestämdt att få se Er här.“

Gustaf vågade icke att vidare säga emot. På uppmaning af 
Albert satte han sig på en stol bredvid sjukvagnen.

„Har jag gjort det bra?“ frågade sakta den unge baronen.
„Ni har gjort för mycket!“
„0, nej, jag har icke gjort nog på långt när.“
Baronessan Gundborg och hennes sällskapsdam reste sig för

att afiägsna sig.
„Jag beder dig farmor, stanna ännu ett ögonblick,“ sade Al

bert nu med temligen högljudd stämma. ?jJ^§ skulle gerna vilja
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hafva upplysning om en sak, och det kan jag sannolikt få endast 
af dig eller pappa.“

„Hvad önskar du mitt barn?“ svarade baronessan och satte 
sig åter på sin plats.

„Jag har tillfälligtvis fått veta, att skogvaktarens Maria i 
morgon bittida af kusken Wilhelm skall skjutsas till bangården, 
jemte en stor kappsäck. Hon har i dag icke besökt mig på hela 
dagen. Saken måste hafva kommit ganska raskt till beslut, ty i går 
visste hon ännu om ingen ting. Har du pappa, gifvit befallning 
om att hon skall bort härifrån?“

„Jag, min son?“ Visst icke. Jag hör nu som först talas 
derom. Huru kan du tro, att jag skulle hafva utdelat en sådan 
befallning! Jag vet ju, huru mycket du är fästad vid den lilla,
och att det skulle bereda dig stora bekymmer, om du icke mera 
dagligen finge se henne.“

„Man vet alltså, att det skall bereda mig bekymmer, och dock: 
är det någon, som har velat göra mig dessa bekymmer? Vet du
något derom, farmor? Är det skogvaktaren, som gifvit föranledande 
till den plötsliga afresan?“

„Nej, det var min önskan,“ svarade baronessan, „och flickans 
far har gjort min önskan till sin egen.“

„Och hvarför skall hon bort härifrån?“ frågade Albert med 
skarp stämma.

„Emedan jag anser en vistelse i hufvudstaden vara nyttig för 
Jen unga flickans utbildning.“

„Lär hon då icke nog här ? Äro ej Eosas och mina lärare och 
lärarinnor nog vänliga att meddela henne undervisning! — O, 
farmor, det var mycket orätt af dig. — Du vet lika väl som 
pappa, att det skall göra mig stor sorg att nödgas afstå från min 
lilla glada lekkamrat, som genom sitt prat gjort så många svåra 
stunder trefliga. O, pappa, farmor förfar med dina underlydande, 
som om hon ensam hade något att säga på Sporreholm.“

„Albert, jag måste allvarsamt bedja dig,“ sade baronessan i 
något retad ton.
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„Ja, gå på och gör mig bara förebråelser,“ fortfor Albert, 
,,om du snart vill hafva tagit lifvet af mig genom dina anordningar.“

„Tala icke så, mitt barn, jag ber dig,“ utropade baronessan 
ängsligt.

„Ingenting är i mitt tillstånd skadligare än bekymmer och 
förargelser. — Jag är för mycket van vid umgänget med Maria. 
Den nu plötsliga förändring skall inverka på mig ytterst ofördel
aktigt. Och dertill den dagliga längtan efter väninnan. O, jag 
känner nu, att mitt befinnande kommer att häraf mycket försämras.“

Lika litet som baron Henning skydde något slags kroppsliga 
strapatser, lika stor var hans fruktan för alla uppträden och sinnes- 
alternationer. För att icke låta störa sig i sitt behagliga lugn, 
lät han sin mor i de flesta fall styra och ställa, som hon behagade. 
Blott när han såg att något var alldeles nödvändigt, kunde han 
komma sig för med en kraftfull opposition.

Det hade han redan förut i dag bevisat då han mot gamla 
baronessans önskan och vilja hade sålt jordområdet till Lidmark. 
Han insåg, huru vigtig den af denne tillämnade fabriksanläggningen 
kunde blifva för byns framtid och fattade på grund deraf sitt 
beslut.

Så trodde han äfven nu, att hans mors befallning med af- 
seende på Maria icke var annat än en qvinnonyck, samt att Al
bert, om den utfördes, kunde hafva skada deraf. Derföre sade han 
i bestämd fast ton:

„Lugna dig min son! Mamma kommer icke att hafva något 
emot, om jag i morgon bittida skickar till skogvaktarens och låter 
säga till, att det är vår önskan, att Maria fortfarande blifver här.“

„Baronessan steg upp, gick med mycket upprätt hufvud bort 
till sin son och sade till honom i hviskande ton?

„Jag har ju redan nyss gjort dig uppmärksam på en
möjlig fara.“

„Och jag svarade dig, att jag anser det der för barnsligheter,“ 
svarade baron Henning lika sakta.

„Om Maria får stanna, lägger jag allt ansvar på dig.“
Skandinaviskt National-Bibliothek. 44. Helvetets trappor. 44.
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„Det skall jag också med största lugn taga på mig.“
„Då är det bra!“ sade hon. Derpå uttalade hon ett kort 

„god natt“ och gick mot dörren, förargad, på Albert, som hade 
vågat att inför hela sällskapet sätta hennes suveränitet i tvifvelsmål. 

Det samma hade han för några timmar sedan redan en gång 
gjort. Då hade det varit i den trånga familjekretsen, och hon hade 
med afsigt lemnat det obeaktadt.

Vai det väl möjligt, att den hittills så medgörlige gossen 
ville vagra att vidare respektera henne, för hvilken alla böjde sig?
Och var detta af egen drift, eller hade någon öfvat inflytande på 
honom?

Utöfvade den nye sekreteraren möjligen till och med redan 
detta inflytande?

Den andliga öfverlägsenhet, som stod präglad i hans ansigte, 
det förnäma lugnet hos denne gåtlike man voro henne oangenäma.’ 
Hon hade af instinkt en viss motvilja mot honom.

Rydberg hann knappt komma före baronessan för att öppna
dorren. Fröken Sofie hade gerna stannat ännu en stund, men hon 
måste följa.

Albert böjde hufvudet mot Gustaf och sade helt sakta: „Jag 
är ju en ynklig stackare, som behöfver använda sådana medel för 
att uppnå mina ändamål? Icke sant?“

Gustaf kunde icke svara, ty baron Henning sade med hög röst: 
„Rosa, vill du icke sjunga en sång för oss?“
Den tilltalade for upp som ur en dröm. „Sjunga?“ sade 

hon. „Jag ber att för i afton få ursäkta mig. Jag har mycket
ondt i hufvudet, och nödgas anhålla om pappas tillåtelse att få 
draga mig tillbaka.“

„Om så är fallet, så afstår jag naturligtvis från min begäran, 
mitt barn!“

Rosa resfe sig och gick först till sin far samt sedan till Al
bert, räckte dem handen och sade dem: ’God natt!“
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De andra tre damerna reste sig likaledes. Na följde ett all
mänt godnattönskande, hvarvid Rosa helt flyktigt fastade sina blickar 
på Gustafs ansigte.

Stras derefter befunno sig herrarne allena.
Gustaf måste dricka ett par glas vin, och sedan man en kort 

stund underhållit hvarandra med lifliga samtal, fick den återvändande 
kammartjenaren befallning att taga fram korten.

„Spelar Ni vira, herr Ekström?“ frågade baron Henning.
Den tilltalade svarade jakande.
„Det var kärkommet. Då kunna vi härefter bli fyra spelare.“
Baronen och lärarne satte sig till sitt spelbord, och Albert 

och Gustaf lemnade rummet.
Innanför Alberts rum låg hans sängkammare och der innan

för Gustafs rum.
Sedan den senare hulpit den sjuke att kläda af sig och burit 

hans lätta kropp i säng, hvarunder de båda förde ett kort, hjertligt 
samtal, uppsökte äfven Gustaf hvilans läger.

Dörrarne mellan båda rummen blefvo öppna, på det att Gu
staf hastigt skulle kunna tillkallas, i fall Albert kom i behof af hjelp.

Trots hans nervösa nedspändhet och kroppsliga trötthet var det 
icke möjligt för Gustaf att finna den efterlängtade sömnen.

TJUGOTREDJE KAPITLET.

Nattliga tilldragelser.

Hvad Gustaf hade upplefvat sedan middagen var väl också i 
stånd, då han tänkte derpå, att hålla sömnen fjerran från hans läger.

Han hade kommit hit som fiende. Han hade gjort sitt in
träde i slottet för att inlåta sig på en förbittrad kamp på lif och 
död med den friherrliga familjen, som hade stött hans stackars far
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Ut i verlden och kränkt och skymfat hans 
hennes död. farmor efter

nuu hade knappt fjorton dagar förflutit sedan hans ditkomst 
c redan hade icke blott hans hat mot de flesta medlemmarne

a denna familj fullständigt utplånats. Han kände till och med 
ior två af dem vänskap och — kärlek!

Ja, kärlek!
et satt, hvarpå Albert redan frän början bemött honom, det 

or roende som han skänkt honom, de steg, som han tagit, för att 
gora Gustafs ställning angenämare, erbjudandet af hans vänskap 

mec ett ord, allt detta, i förening med det medlidande, som 
vårdaren kände för den sjukes lidanden, och omsorgen för hans af
forbrytarehand hotade lif verkade, att han med hela sin själ kände 
sig dragen till den sjuke ynglingen.
välvilja^™ AlbeitS fader hade "Sat främlingen en uppriktig 

Och Kosa?
Då han på middagen så oförberedt hade återsett henne, hade 

de plötsligt klappat i hans hjerta. Dock hade han kraft och 
sjelfbeherskning nog att tränga sina känslor tillbaka i hjertats
yttersta vrå. Förnuft och öfverläggning uppreste gemensamt ett 
stängsel der framför.

Men i det ögonblick, då deras blickar under flera sekunder
voro försänkta i hvarandra, då han hade sett hennes rodnad och
kant hennes hands darrande, då nedrefvo de innestängda känslorna
s angslet Förgäfves bemödade sig förnuft och öfverläggning att
återföra dem till deras gamla plats. De lyssnade icke mera till
något maningsrop. Och en flamma tändes, hvars värme genom- 
strömade hela hans kropp.

Med förskräckelse måste han för sig sjelf bekänna, att han 
a e flickan. Han kunde ej annat än finna denna upptäckt för- 

s räckhg, då han mer än väl insåg, att denna kärlek var utan hopp.
Ty om det äfven skulle lyckas honom att en gång bevisa sig 

vara den rättmätige arfvingen till Sporreholm, så måste detta
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föregås af, att den friherrliga familjen genom hans föranledande 
blef förödmjukad, och då kunde han ej vänta, att anstiftaren af 
familjens ofärd skulle få dottern till gemål. Afstod han åter från 
att få sina rättigheter erkända, så förblef han den simple, borgerlige 
läkaren, med hvilken en baronessa von Sporre aldrig fick eller kunde 
förlofva sig.

Hvilken pröfsam belägenhet!
För att kunna uppnå sitt mål måste han fortfara att hemligt 

intrigera mot dem han älskade, och till hvilka hans hjerta kände 
sig draget i vänskap. Hade han uppnått sitt mål, så måste han 
väcka en anklagelse mot gamla baronessan. Och härmed skulle 
redan en skymf vara tillfogad hela familjen, äfven dem som han 
högaktade och älskade.

Efter ett långt smärtsamt grubblande fram och tillbaka fick 
han slutligen en lugnande tanke.

Om slumpen lät honom finna bevisen, skulle då icke den fri
herrliga familjen kunna förmås att, utan någon offentlighet gåfves 
åt saken, erkänna hans farmor som baron Carls rättmätiga gemål?

Det skulle ju kunna hända, att den gamla baronessan beslöt 
sig dertill, om han först afgaf en högtidlig förklaring, att han icke 
skulle taga fideikomisset från hennes son eller göra anspråk på 
något annat arf.

Det var också icke för att vinna egodelar, som han hade 
kommit hit, utan för att återställa sin fars och farmors ära och 
hämnas för begge på den elaka qvinna, som hade jagat ut hans 
far från fädernehemmet. Väl var det honom tungt att låta tanken 
på denna hämnd falla, men det ville han dock göra för hennes 
sons ocb barnbarns skull.

Efter detta försakande beslut kunde han med mycket större 
lust och glädje tänka på sin uppgift. Huru hade icke lyckan redan 
gynnat honom och under denna korta tid visat honom åtskilliga 
punkter, med hvilka han kunde börja sina efterforskningar!

* *

*
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Ändtligen segrade dock Gustafs kroppsliga trötthet öfter hans 
upprörda sinne, och han insomnade.

De aldraförsta förebuden till den kommande dagen sväfvade 
öfter den slumrande jorden, då Gustaf ångestfull for upp ur en 
förskräcklig dröm och genast var fullkomligt vaken.

Han hade drömt, att han var innestängd i kammartjenarens 
skattkammare och der var hemfallen åt hungersdöden. Han kände 
slutet nara, andedrägten afstannade. — Då vaknade han.

Sakta steg han upp ur sängen och klädde sig med den yt
tersta försigtighet, på det att Albert i angränsande rum icke skulle
vakna, öppnade lätt ett fönster och var med ett språng ute i 
trädgården.

Det var dimmigt och kallt. Raskt skred han framåt och be- 
ann sig snart på chausséen. Så småningom blef det ljusare, dock 

kunde han för dimmas skull knappt se fem steg framför sig, om 
något misstänkt närmade sig.

Desto mera ansträngde han sin hörsel, ty han ville icke gerna 
bli observerad.

Obemärkt anlände han tiH grafkapellet.
Plötsligt tvärstannade han. Ty sedan han gått omkring

barrtradsdungen, fick han se bredvid den igenskottade graften, och
på samma plats, hvarest han tänkte verkställa sina efterforskningar
en mensklig gestalt ligga på jorden, som tycktes utföra det samma, 
som han hade för afsigt.

Visste annu flera om platsen, der detta penningeskrin var 
nedgräfdt? Hade den vansinniga föregående dagen, sedan hon åter
fått sin talförmåga, meddelat hemligheten äfven åt andra, som varit 
annu raskare än han ooh förekommit honom med att uppsöka

Så ofördelaktigt det än var att här bli sedd af någon, så
fick dock icke fyndet komma i andras händer. Det kunde ju utom
penningar äfven innehålla papper, som voro af vigt för hans efter- 
forskningar.

Och om äfven så icke vore fallet, så var det icke omöjligt,
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Marias vansinniga farmor, så kunde hon deraf föranlåtas till ett 
nytt samtal.

Ack — tänkte Gustaf — om hon blott ville nämna det namn, 
som hon föregående afton icke hade kunnat erinra sig.

Då han kom närmare, såg han snart att det var ett frun
timmer, som låg nedhukad på marken, och då han kommit ännu 
närmare, såg han, att det var skogvaktarens gamla moder sjelf.

Den vansinniga hade uppenbarligen icke hört hans ankomst, 
ty hon lät icke störa sig i sin sysselsättning att med en liten hand
skyffel kasta upp jorden, hvarvid hon i en sjungande ton mumlade 
allehanda obegripliga ord.

Gustaf såg lugnt på hennes förehafvande och undvek afsigtligt 
hvarje buller. Ty det var icke svårt att gissa, hvad hon här sökte. 
Och i alla fall kunde hon lättare än han finna stället, der skrinet 
låg gömdt, om icke det hela från hennes sida var en grundlös, 
fix idé.

Det hade förflutit blott en kort stund, då den gamla qvinnan 
utstötte ett gällt rop. Hon kastade bort skyffeln och lyftade nu i 
sjelf va verket upp en liten låda af trä, som tycktes vara beslagen 
med messing. Detta gjorde hon ur en grop, som icke tycktes vara 
två fot djup.

Hon reste sig upp, satte skrinet ifrån sig, tog åter skyffeln i 
hand, fylde sorgfälligt gropen och lade en tung gråstenshäll, som 
hon knappt förmådde lyfta, deröfver, alldeles som den förut legat.

Sedan hon på nytt lyftat den uppenbarligen med något tungt 
fylda lådan upp från marken, vände hon sig om, hållande skyffeln 
i högra handen. Först nu blef hon varse, att hon icke gjort sitt 
arbete utan vittne.

Men hon blef synbarligen icke förskräckt. Tvärtom gled ett 
muntert leende öfver hennes drag. Hon sträckte armen med skyffeln 
långt ut från sig och sade med hög stämma:

„Ja, du är Lisen! Gud ske lof, att du åter är här! Just så 
såg du ut, när du följde din man i karlkläder på den stora resan.



524

blef ^ och måste hafva en tjenarinna. Jag blef antagen 
och jag vårdade dig troget. Din son föddes strax derefter. Du
b ef allt sjukare och svagare. Ett helt år måste vi stanna der ute, 
ülls du blef nog stark att kunna anträda resan till Europa, der vi 
annu uppehöllo oss ett år i Nissa, innan vi begåfvo oss till Sporre- 
om. Rydberg följde med öfver allt, och jag kunde icke tåla
onom, emedan jag sä£’ huru han i stillhet älskade dig. Nu insei
U val att jag verkligen är Mary, som så troget vårdade dig i 

Amerika!“

ett i, nMr,hTa7 Affierika Var det’ Mary’ som vi “ppehöllo oss 
helt år? sade Gustaf som gick in på hennes tankegång och

need spanning väntade svaret. „Jag har råkat att glömma namnet “
”Jaf också>“ den gamla och svängde fram och tillbaka

med skyffeln. „Jag har glömt alla namn. Det är just namnen, 
som jag icke vågar nämna! I början, då man hade köpt min 
tystnad visste jag dem ännu alla. Men nu hafva de försvunnit 
m mitt minne. - Dock, nu behöfver jag ju icke mera att tiga, 
då du ar återkommen. Ty du är ju Lisen? Ja, det är du, ja, 
känner igen dig på de stora bruna ögonen. ' Jag kände igen dig
redan i går och företog mig genast att hemta judaspenningarne och 
återlemna dem till dig!“

. HOn tradde nn helt nära '“tid honom, kastade skyffeln i 
graset omfattade skrinet åter med båda händerna, räckte det åt 
(justaf och sade under en djup nigning:

„Tag Ni den, fru baronessa! Härefter tillhör den Er“
Gustaf mottog skrinet, alltjemt i förhoppning, att deri kunde 

hnnas papper, som voro af värde för honom.
„Besinna dig ännu en gång Mary, på hvad den staden hette,

der vi forst sågo hvarandra!“ sade Gustaf, som ännu en gång ville
gora ett försök att uppfriska hennes minne. „Låg den i Sydamerika 
eller Nordamerika?“

,Det har jag glömt.“
,När jag då var sjuk, och du vårdade

55-i
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mig så troget, be-
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rättade jag icke då för dig, hvar jag hade blifvit gift med min 
gemål ?“

„Jo, visst! Du berättade mig allt sammans. Du är ju dotter 
till en olycklig embetsman, som kom på dårhus, och har redan före 
ditt giftermål en gång varit matmoder på Sporreholm. Sedan 
reste du ju utomlands för orättvisa misstankars skull, och din gemål 
reste efter dig. Då han fann dig, hade redan Rydberg, som också 
kände dig sedan gammalt, tagit vård om dig, som var sjuk och 
utblottad. Baronen öfvertog omsorgerna om dig och gifte sig sedan 
med dig.“

„Hvar var det, som baronen gifte sig med mig? Huru hette 
staden?“

„Ja, ja, huru var det nu, som den hette igen? Ack, de 
namnen, de namnen, dem har jag glömt.“

Hon tog åter upp den lilla skyffeln från marken, stirrade 
liksom föregående afton stelt framför sig, skakade på sig, liksom 
hon frös, gick förbi Gustaf, liksom om hon icke mera visste om 
hans närvaro, och under det hon lät höra sitt entoniga: ,,hvar 
är Lisen?“ skyndade hon med snabba steg derifrån.

Om det genom Gustafs anblick hade blifvit något ljusare i 
hennes hjerna, så tycktes den nu åter vara fullkomligt omtöcknad.

Gustaf skyndade efter henne och var snart vid hennes sida.
„Mary,“ sade han, „ansträng Ert minne. Hvar var det som

baronen gifte sig med sin Lisen?“
Hon svarade icke. Hon tycktes icke alls se honom. Hon lät 

endast fortfarande höra sitt hemska rop: ,,Hvar är Lisen?“

* *

*

Det hade nu blifvit dag. Solens första strålar förmådde dock
ännu icke att genomtränga den tjocka dimman.

Gustaf insåg att alla vidare frågor till den vansinniga skulle 
vara fruktlösa. Han lät henne derföre löpa i väg och följde sjelf 
långsammare efter. Ingen borde här få se honom i hennes sällskap.
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Huru hade han väl skolat kunna förklara sig, om något sådant hade 
blifvit kändt i slottet? Nu var det en lycka, att dimman skyddade 
honom från att bli sedd på långt håll, ty huru lätt kunde icke 
någon befinna sig i skogen eller på vägen! För att vara så för- 
sigtig som möjligt vecklade han sin näsduk omkring skrinet.

Ju längre de hunno, desto raskare skyndade den gamla framåt. 
Snart hade hon uppnått skogvaktarestugan. Gustaf såg, huru den 
vansinniga steg in genom samma öppna fönster, hvarigenom hon 
föregående dag hade beredt sig väg att komma ur sitt fängelse.

Ingenting rörde sig. Allt var stilla. Menniskorna sofvo ännu. 
Blott foglarne i trädens kronor voro redan lifaktiga.

Osedd återkom Gustaf till slottet. Lika försigtigt och ljudlöst 
som han förut stigit ut genom fönstret, steg han nu in genom 
detsamma. >

Albert sof. Gustaf hörde hans lugna andedrag. Först nu 
föll det honom in, huru lätt den hjelplöse sjuke under hans från
varo hade kunnat fordra någon slags tjenst af honom. Antagligen 
hade han icke alls varit vaken.

Med spänd nyfikenhet betraktade Gustaf nu skrinet. uei var
låst, men trädet var murket. Medelst ett hårdt instrument kunde 
det säkert lätt brytas upp. Men detta vågade han icke nu, emedan 
Albert så lätt hade kunnat vakna af bullret. Så gerna han än 
hade velat tillfredsställa sin nyfikenhet, måste han alltså lägga band 
pa sig. Skrinet låste han ned i sin reskoffert.

Nu först klädde han åter af sig och lade sig för att, om 
möjligt, få ännu en stunds sömn.

Men någon sömn blef det denna gång icke mera af. Hans 
tankar gingo allt jemt tillbaka till den vansinniga och till den af 
henne berättade och ingalunda otroliga omständigheten, att kammar- 
tjenaren hade understödt och vårdat samt till och med älskat hans 
farmor, som han påträffat utarmad och öfvergifven i ett främmande
land, ett förhållande som gaf honom anledning till de mest olika 
kombinationer.

Hans fickur visade en q vart öfver sex, då han icke längreen q vart öfver sex, då han icke län
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kunde uthärda att sömnlös ligga i sängen utan kastade täcket af 
sig och steg upp. Sedan han tvättat bröst och ansigte med kallt 
vatten, kände han sig, trots den ringa sömnen, frisk och munter, 
som om han haft ostörd hvila hela natten, och sedan han var full
ständigt klädd och hade öfvertygat sig, att Albert ännu sof, hemtade 
han åter fram det lilla skrinet ur kofferten. Om den sjuke nu 
verkligen vaknade, så kunde han icke längre förvånas öfver att/finna
sin sekreterare redan vara uppstigen.

I hans koffert befann sig äfven ett förbandshölster. Derur tog 
Gustaf en pincett och klämde den in under locket på det gamla 
skrinet samt sprängde nu med lätthet upp det förrostade låset. 
Trots detta hade under årens lopp fuktighet och fin sand inträngt 
i det inre och blandats med innehållet, så att alla de små afdel-
ningarne voro fullkomligt fulla.

Sjelfva innehållet bestod af guld och silfvermynt samt af 
sönderfallet papper som antagligen endast tjenat till myntens om- 
vecklande.

Beslutsamt tog Gustaf hvarje särskildt mynt ur skrinet och 
lade det på ett bord. Han tog äfven sorgfälligt reda på pappers- 
lapparne, men de voro så upplösta, att de vid beröring fullständigt 
föllo sönder. Så mycket kunde man se, att de utgjorde delar af 
en gammal tidning. Hela summan tycktes efter en flyktig räkning
uppgå till bortåt tre tusen kronor.

Men aldra underst på botten af skrinet och betäckt med ett 
lager af smuts låg verkligen ännu ett annat stycke papper. Gustaf 
fattade det med pincetten så försigtigt som möjligt för att taga upp 
det. Likväl lyckades det honom icke, ty det var så murket och 
fuktigt, att endast den smula som blifvit fattad af pincettens spets,

följde med.
„Ack!“ sade Gustaf halfhögt. Här står jag kanske omedel

bart framför nyckeln till hemligheten och måste likväl vänta, tills 
jag fått papperet i ett tillstånd, så att jag åtminstone kan beröra 
det, och för sådant ändamål är framför allt af nöden, att jag låter 
det torka. Alltså tålamod ooh lugn, tills solen skiner hit in i
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rummet, och torkar hon det icke på en dag, så måste jag vänta 
med samma tålamod, om det dröjer längre.“

Han lade nu alltsammans: penningar, pappersbitar, sand och 
smuts på en utbredd näsduk, sammanknöt sorgfälligt spetsarne och 
gömde det hela i kofferten. Ännu omsorgsfullare tog han det lilla 
skrinet, på hvars botten sannolikt upplösningen på alla gåtor, den 
gamla vansinnigas skriftliga bekännelse fanns. Detta lade han in
mellan beklädnadseffekterna i kofferten. Derefter slöt han kofferten 
och stoppade nyckeln i fickan.

Det var hög tid, att han slutade upp med sin sysselsättning, 
ty Albert, som redan flera gånger hörbart hade rört sig, var nu 
fullständigt vaken och ropade från sin säng:

„Är Ni redan uppstigen, käre Gustaf?“
Denne trädde genast in i Alberts rum och svarade:
„Om sommaren plägar jag gerna stiga tidigt upp, herr baron
„Börjar Ni genast med ’herr baron’? Kalla mig Albert!*
„Nå, så god morgon, käre Albert!“
„God morgon Gustaf! När vi äro ensamma, så nämna vi 

hvarandra vid våra förnamn, icke sant?“
„Ack, mycket gerna.“
Han satte sig bredvid den sjuke på sängkanten och räckte 

honom sin hand, som denne hjertligt tryckte.
„Har Ni sofvit godt?“
„Icke så särdeles,“ sade Gustaf. „Jag har haft en förskräcklig 

dröm, men måtte Gud bevara oss för att den skulle gå i fullbordan.“
„Huru var drömmen ? Det intresserar mig.“
„Jag drömde, att jag af en händelse upptäckte ett stort rum 

i slottet, om hvars tillvaro ingen hade haft en aning.“
„Det är märkvärdigt,“ sade Albert lifligt, „att efter en tra

dition skall verkligen i det gamla slottet finnas ett sådant hemligt 
rum, i hvilket en af mina förfader under något krig med danskarne 
hade flyttat alla sina skatter för att göra dem oåtkomliga för 
fienden. Blott han kände ingången, och då han med ära föll i en
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slagtning för fosterlandet och icke åt någon hade anförtrott hem
ligheten, blef den med honom begrafven.

„Det är verkligen märkvärdigt,“ sade Gustaf och tänkte: „Och 
jag skulle upptäcka denna ingång, sedan kammartjenaren redan 
förut och antagligen genom en liknande slump upptäckt densamma.“

„Nog af,“ fortfor han sedan högt: „jag råkade alltså in i 
detta rum, der jag visserligen icke fann några skatter men en hel 
mängd gammalt skräp. Då jag åter skulle aflägsna mig, varsnade 
jag med fasa, att dörren hade fallit i lås, och att jag blifvit fångad 
derinne. Jag ropade på bjelp, — förgäfves. I drömmen hoppar 
man ovilkorligen öfver hela tidsperioder. Jag tyckte mig sålunda 
strax derpå hafva varit inspärrad flera dagar, plågad af den mest 
rasande hunger och törst. Och i det ögonblick då jag verkligen 
skulle ljuta den gräsliga hungersdöden och skulle utandas mitt sista 
andedrag, vaknade jag, ännu badande i svett af den drömda döds- 
ångsten.“

„Denna dröm hoppas vi aldrig skall gå i fullbordan,44 sade 
Albert leende. „Jag är öfvertygad om, att hela historien om det 
hemliga rummet och dess skatter är en sägen, sådan som nästan 
alla mycket gamla ställen hafva att uppvisa. Men drömmen är dock 
i alla fall alltid egendomlig.“

*

„Jag är mycket nyfiken,44 fortfor Albert, under det Gustaf 
hjelpte till att påkläda honom, „om vi icke snart skola kunna iakt
taga någon förändring i doktor Werners förhållande, som samman
hänger med planen — att skaffa mig ur vägen. O, min Gud, 
jag har ännu svårt för att tro det! Om någon af hämnd, af in- 
grodt hat, i vredens och lidelsens ögonblick traktar efter en annans 
lif, så kan jag åtminstone begripa det. Men det är mig ofattbart, 
huru man för snöd mammons skull eller af någon motsvarande an
ledning kan fatta det grufliga beslutet att med kallt blod och 
genomtänkt öfverläggning långsamt mörda en stackars sjuk gosse,

- • Helvetets trapnnr. 4'i.Skandinaviskt Nation al-Bibliothek.
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som aldrig gjort någon något ondt. Det är ju omöjligt. Så ha
stigt blir väl ingen menniska en grof brottsling.“

„Jag vill till hans heder hoppas, att han moget har ôfvervâçrt 
baron Rudolfs anbud och kommer att afböja detsamma,“ sade Gu
staf, i det han tog sin patient under armarne och bar honom till 
hans vagn.

„Jag är öfvertygad derom “
„Det finnes ju alltid äfven ännu en möjlighet, att han blott 

skenbart går in på förslaget för att hindra Er kusin från att ut
fundera andra planer. Kanhända han har för afsigt att på detta 
sätt uppträda som Er räddande engel.“

„Ja, det tror jag också, så kommer det att gå. Till slut så 
ha vi med våra misstankar gjort honom en stor orättvisa.“

„Om denna förmodan skulle visa sig vara sann, så vill jag 
med glädje af hjertat afbedja min oförrätt mot honom.“

„Jag också.“
„Fråga honom bara, ty han kommer antagligen i dag, om Ni 

inte får komma ut i fria luften. Tillåter han Er detta, han som 
är en fiende till frisk luft och anser den för ytterst skadlig för
hvarje sjukling, då kan jag icke neka till, att mina misstankar 
komma att åter växa.“

„Äfven mina. Men om han bejakar frågan, kan det icke 
komma deraf, att han ändrat åsigter?“

„Jag kommer också icke att döma honom endast efter detta. 
Först när äfven andra anordningar tillkomma, som direkt äro lifs- 
farliga, skall jag fälla min dom. Må vi afvakta!“

Ute blef dimman allt tunnare och lättare, tills solen ändtligen 
ensam behöll herraväldet och sken in i rummet lika varmt och 
klart som gårdagen.

Utan att Albert märkte det, tog Gustaf åter fram skrinet ur 
kofferten, öppnade locket och stälde det i fönsternischen, der de 
varma solstrålarne direkt kunde tränga in i det inre.

Mot klockan tio for doktorns vagn fram, och strax derefter 
trädde den åldrige och ansedde läkaren in i Alberts rum.



TJUGOTREDJE KAPITLET.

Frisk luft.
Doktor Werner hade, trots sin korpulontu ligur, trots sinn 

grofva drag, sitt uppbläata röda ansigte, sina små af buskiga ögon
bryn öfvorskyggado ögon och sina tjooka läppar, dock i hela sitt 

yttre något omisskänbart lint.
Han hade aristokratiska manor, och dessa i töroning mod 

skicklighet i salongskonversation och andra talanger, hvarihland siti- 
skildt on stor förmåga att genast kunna upptäcka sina lörnftimi 
medmenniskors svagheter och begagna dessa till sin fördel hade 
förskaiVat och bibehållit åt honom en stor och inbringande praktik 

hos do rika och förnäma.
Han hade också häraf sådana inkomster, att han skulle halva 

kunnat samla förmögenhet, om icke hans gom och mage ställt allt

för oerhörda fordringar på hans kassa.
Han var nämligen en utbildad gmmand De finaste och säll

syntaste rätter förekommo om middagarna pä lians hord, och do
viner han drack voro al utsökt (jvalitot.

Hade hans familj varit mycket stor, sä skulle han, trots sina 
stora inkomster icke luitva kunnat i samma grad tillfredsställa sm 
lust att äta och dricka godt. Men till lycka för honom och hans 
bortskämda mage bestod hans hushåll utom honom sjolf blott ftf 
hans hustru, hans dotter, bans son, pigan och kusken,

En märkvärdig enstämmighet lmrskade mellan familjens lyra 
medlemmar. De voro alla lika friska, lika runda och korpulent». 
Deras magar hade samma begärlighet efter kulinariska, njntningai,
samma förtråflliga matsmältningsförmåga.

Alla voro de älven lika tröga och svärrörliga. Kru doktorinnan 
lemnade sin ländstol vid fönstret blott lör att sätta sig till IrukosD 
eller middagsbordet. Agata, den trettioåriga dottern, bade lör några 
år sedan af fadern varit sänd till hufvudstadeii lör att lära sig den 
högre matlagningskonsten och befattade sig nu icke med någon ting
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annat än att sittande vid spiseln öfvervaka rätternas tillagning. 
Sonen hade förut varit officer men genom lukulliska orgier i hufvud- 
staden satt sig i så svåra skulder, att han tvingats taga afsked. 
Nu forde han böckerna åt fadern och skötte fjäderfåens gödning 
samt utvalde slagtoffren. Att han, såsom fadern öfver allt be
rättade blifvit skriftställare och arbetade på en större roman, var 
uppenbarligen ett påhitt för att urskulda, att han låg hemma och 
just ingenting riktigt hade för sig. Han var heller icke användbar 
till någon arbetsam eller magtpåliggande befattning, och doktorn 
kunde icke heller mera umbära honom, emedan han sjelf var för lat 
att inregistrera de dagliga sjukbesöken.

Och doktor Werner sjelf? Han var den bekvämaste af dem 
alla. Hade han icke måst lefva af sin praktik, så hade han för 
lange sedan gifvit den på båten. Han gjorde sig också så litet 
besvär som möjligt. Han åkte gerna i sin vackra vagn, ty dervid 
behöfde han icke sjelf att röra på sig. Större operationer, som 
fordrade en kroppslig ansträngning befattade han sig icke med. 
utan lät för sådana fall alltid telegrafera efter en specialist från 
hufvudstaden, hvilket emellertid förskaffade honom boröm för stor 
försigtigket och samvetsgranhet. Han samtalade gerna, emedan det 
gjorde honom nöje och icke vidare ansträngde hans själsförmögen- 
heter, men han hade aldrig sedan sin studietid ansträngt sig med 
att läsa igenom eller studera ett nyutkommet medicinskt verk. Med 
sådan kropps- och själsbeskaffenhet var hans till baron Eudolf ut
talade önskan att ega en landtegendom och helt och hållet få sluta 
med läkarepraktiken lätt begriplig.

Hå doktor Werner genom trädgårdsdörren trädde in i Alberts 
rum, var hans ansigte icke såsom vanligt mörkrödt, utan det hade 
ett fullkomligt grått utseende. Kring de pussiga ögonlocken var 
en röd rand, liksom om han hade vakat hela natten. Hans feta, 
alltid fuktiga läppar tycktes i dag vara torra, ty han for i hvart 
ögonblick med tungan deröfver för att fukta dem.

Äfven hans tal lät svagt och osäkert, då han närmade sffi
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sjukvagnen med orden: „Nå, min bäste herr baron, huru står det 
till i dag på morgonqvisten?“

„Icke så särdeles bra,“ svarade Albert. „Jag känner mig rätt 
svag. Ack herr doktor, fortfor han och kastade hastigt en listig 
blick till Gustaf, „jag fruktar, jag fruktar —“

,,Hvad fruktar Ni, herr baron?“
„Att jag icke skall få upplefva slutet på denna sommar. 

Svagheten tilltager allt mer och mer. Förlamningen i mina ben 
kommer snart att gå vidare uppåt kroppen och sedan är det slut 
med mig.“

„Hvilka ogrundade farhågor,“ svarade doktorn med betydligt 
fastare stämma. För ett ögonblick föllo de stora ögonpåsarne ned 
öfver ögonen och stängde dessa fullständigt, sedan öppnade de sig 
åter, så vidt de förmådde, och doktorn kastade nu en skarp, for
skande blick på den sjuke, hvarunder han till utseendet på det 
harmlösaste sätt drog glacéhandsken af sin högra hand.

„Tvärtom min bäste baron,“ fortfor han, och hans ton var 
verkligen i detta ögonblick välvillig och förtroendeväckande. „Jag 
påstår, att det är tvärtom. Ni befinner Er i det hela betydligt 
bättre, och före sommarens slut hoppas jag, att Ni skall befinna 
Er fullkomligt bra,“

„Ja, på samma sätt som alla, som hafva lidit ut!“
„Men jag ber Er jaga bort sådana tankar, som lätt kunna 

inverka ganska ofördelaktigt på Er!“
„Min far,“ sade Albert afböjande och pekande på Gustaf, 

„har haft den godheten att till min speciella betjening anställa en 
sekreterare. Får jag tillåta mig att presentera honom för Er. — 
Herr Ekström, herr doktor Werner.“

Gustaf hade dittills, hvarje gång doktorn gjorde sina sjukbesök, 
lemnat rummet. I dag stannade han.

„Mycket angenämt,“ svarade doktorn temligen högdraget. Han 
tycktes först nu märka Gustaf, som stod i närheten af flygeln. 
Förut hade han ännu aldrig bevärdigat honom med en blick. Han
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säg äfven vid denna presentation blott flyktigt på honom och vände 
sig genast åter till sin patient.

„Befinner Ni Er då i dag mindre väl?“ frågade han den 
senare och lade handen på hans puls.

„Jag känner mig redan sedan längre tid tillbaka betydligt 
svagare, men jag har icke velat tillstå detta för mig sjelf.“

Doktor Werner kände mycket länge på pulsen. Ändtligen
släppte han densamma, strök sig med handen öfver hakan 
och sade:

„Hm, hm, — Ni har rätt. Er sjukdom har trftdt in i ett 
annat stadium. Vi måste företaga en allvarsammare bur. Det var 
i första rummet min afsigt att taga hufvudsaklig hänsyn till pa
ralyserandet af Edra nedre extremiteteter. Så länge ännu en in
flammatorisk qvarlefva af Ert ryggradsbrott visade sig, måste man 
afstå från att söka behandla förlamningen. Men nu är denna qvar- 
lefva läkt och den tidspunkt kommen, då vi skola draga till strids 
mot de sorgliga följderna af Er ursprungliga sjukdom.“

Allt det der klingade så trovärdigt och vetenskapligt. Det 
uttalades så allvarsamt och med en sådan bestämd läkareton, att 
Albert ångrade de osanna anmärkningarne om försämringen af sitt 
tillstånd och tänkte, att mannen framför honom menade ärligt och
segerrikt hade motstått frestelsen att genom ett brott sätta si^ i 
besittning af en egendom.

„Och Ni tror,“ sade han, „att det ännu är möjligt att 
hjelpa mig?“

„Utan tvifvel, herr baron !“
„Men Ni måste tillåta mig,“ fortfor den sjuke, och iakttog

skarpt läkarens ansigte,“ att då det är vackert väder få komma 
ut och hemta frisk luft.«

„Frisk luft,“ utropade Werner högt, ,,så att Ni förkyler Er och 
den läkta inflammationen bryter upp igen.u

„Men bäste herr doktor. Ni går bestämdt för långt i Er 
forsigtighet. Jag känner, att luften skall stärka mig, så att jag
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samlar nya krafter och blir frisk. Jag ber Er så innerligen: tillåt 
mig att få fara omkring i parken.“

1 läkarens ansigte föregick plötsligt en sällsam förändring. 
Hans ansigtsfärg, som nyss under samtalet återtaget sin djupröda 
prägel blef nu åter askgrå. Ögonen försvunno en stund bakom de 
pussiga ögonlocken, bröstet bäfde sig r liksom ban hade att afgöra 
ett domslut, bvarpå lif och död berodde, och hans tjocka läppar 
darrade synbart.

Flera sekunder förgingo, innan han gaf något svar. Ändtligen 
sade han med en stämma, som darrade ännu hörbarare än förut, 
då han hade inträdt i rummet och kastat den första blicken på 
Albert :

„Ni längtar aliså mycket efter frisk luft. Det är egentligen 
mot mina grundsatser att tillåta en sjuk något, som jag anser 
vara, om än icke direkt farligt, dock icke riktigt. Men jag har 
under min mångåriga praktik gjort den erfarenheten, att om en 
patient åstundar något länge och med stor ifver, så är det skad
ligare att vägra än att bevilja det. Jag antager att så äfven är 
fallet med Er, och derföre vill jag icke längre stå emot Er en
trägna önskan. Vi kunna ju derföre nu börja att försöka med 
luften, men njut den i småportioner. Sedan, om den bekommer 
Er väl, kan Ni för bvaije dag vara ute något längre.“

„Jag har visst icke riktigt uppskattat Er välvilja mot mig,“ 
sade Albert dubbeltydigt. „Jag hade trott att Ni skulle afslå min 
önskan.“

„Har Ni någonsin tviflåt på min välvilja, herr baron?“
„Ack nej, visst icke ! Jag bara uttryckte mig illa. Nu tviflar 

jag visst icke mera.“
„Jag skall skrifva ett recept,“ yttrade Werner efter en 

kort paus.
Den grå färgen var försvunnen från hans ansigte. Hans tal 

var åter fast och hans gång säker, då han gick till Alberts skrif- 
bord, der han skulle finna papper och bläck. Hade han förut varit 
något fattningslös, då han stod omedelbart inför den första in-
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ledande början till utförandet af ett grufligt beslut, sä hade han
nu, sedan denna början väl var gjord, återvunnit den yttre 

jemn vigten.
Utan att darra fattade han pennan, och sedan han skrifvit 

sade han med lugn stämma:
„Jag har ordinerat piller åt Er, herr baron. Tag deraf 

morgon och afton ett, hör Ni, blott ett. Kroppen måste små
ningom vänja sig dervid. Sedan skola vi taga två, och så vidare 
och så vidare!“

I det han fattade sin hatt, fortfor han: „Jag ber om min 
ursäkt hos hennes nåd, fru baronessan och baronen, för att jag i 
dag icke kan göra dem min uppvaktning, emedan jag skyndsamt 
måste resa till major von Dymling på Dymmelsborg. Farväl, i 
morgon kommer jag tillbaka! - Var nu vid godt mod!“ tilläde 
han och räckte Albert handen. „Pillerna skola nog hjelpa Er.“

Han aflägsnade sig och egnade i förbigående Gustaf en flyktig 
helsning. Genast derefter for han sin väg.

if-

„Hvad säger Ni nu, Gustaf?“ utropade Albert, sedan ekipagets 
rullande icke mera kunde höras. „Såg Ni hans minspel, då han 
vagde mellan ett jakande eller nekande svar? Hans inre stämning 
stod ju tydligt målad på hans ansigte?“

„Jag såg det.“
„Ack, om icke detta ohörbara språk från hans ansigtsmuskler 

hade forrådt nog för oss, så hade hans oskyldiga, förnuftigt klingande 
ord icke gjort det. Nej han har icke gått segrande ur denna
kamp. Han har dukat under för frestelsen. Sedan en qvarts timma 
är mannen en brottsling.“

„Ännu må vi taga oss tillvara för att döma förhastadt. käre 
Albert. Förändringen i hans ansigte undgick icke heller mig, men 
kunde icke denna reflef af öfverväldigande tankar ganska väl bero 
af tankarne på Er kusins åt honom lemnade uppdrag? År det icke
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tänkbart, att bara den föreställningen, att om han vore en sådan 
skurk, som baron Rudolf vill göra honom till, så skulle han nu 
småningom börja med förberedelserna — kan icke indignationen 
öfver ett sådant uppdrag hafva framkallat en dylik fårgvexling hos 
den till brottet frestade?“

„Nej Gustaf, inte en sådan fårgvexling. Det var icke något 
harmens muskelspel, det var spegelbilden af hans i sjålen ännu en 
gång ropande samvete, den sista protesten af hans bättre jag, som 
förut aldrig varit utsatt för en så svår frestelse. Vill Ni vara god 
och se efter hvad han skrifvit.“

Gustaf gick till skrifbordet och tog receptet i handen.
Sedan han ett ögonblick hade räknat tyst, sade han:
„Det är under alla omständigheter ett litet mästerstreck.“ 
„Hvad är det? Var god förklara för mig.“
„Det som han har ordinerat åt Er, är ett af de starkaste

gifter.“
„Gift!“ utropade Albert med fasa. „Alltså redan “
„ifven det är ännu icke i och för sig något afgörande bevis. 

De starkaste gifter äro i mycket små doser de verksammaste me- 
dikamenter. Pillerna innehålla strychnin. Strychnin är ett medel, 
som i många fall användes mot förlamningar. Hvart och ett af 
dessa piller innehåller den näst högsta dosis, som under några om
ständigheter får expedieras. Doktorn sade åt Er, att Ni skulle 
börja med ett morgon och afton och sedan, då kroppen vant sig 
dervid, två under en tid. Två piller på en gång är en oerhörd 
ordination, men kan dock ännu rättfärdigas inför vetenskapen. 
Ni erinrar Er väl, att han sade: ’och så vidare, och så vidare. 
I dessa ord ligger hela tyngdpunkten. Säger han till Er en dag, 
sedan han förut ordinerat Er två, att Ni på en gång skall taga tre 
piller, då är han — en mördare! Jag fruktar nu sjelf, att han redan 
i tankarne har blifvit det!“ —

„Ni har blifvit helt blek, käre Albert,“ fortfor han, i det han 
trädde in till sjukvagnen och fattade sin unge väns hand. „Var 
icke orolig för den här sakens skull. En fara, som man känner,
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kan man lätt möta, och vid Ert läger vaka tillsammans Ert eget 
skarpsinne och mina medicinska kunskaper.“

„Och Er vänskap, som är mitt säkraste värn! Har jag blifvit 
blek-, sä är icke fruktan skuld dertill, utan det plötsliga aflägsnandet 
af allt tvifvel, den bedöfvande öfvertygelsen att i min närmaste 
närhet blifvit utkläckt det svartaste af alla brott!“

I detta ögonblick trädde licentiat Bånge in i rummet och 
r gade Albert, om han ville börja med den grekiska lektionen.

„Förskona mig derifrån, bäste herr licentiat. Ni vet, hvilken 
läraktig och flitig elev jag hittills har varit, men i dag vilja vi 
fa Homerus hvila. I morgon vill jag gerna vara med om att pä 
hexametrar fortsätta Agamemnons kamp med Akilles om den sköna 
Briseis, men i dag vill jag ut i friska luften — kan Ni tro det? 
Doktorn har tillåtit mig att få komma ut!“

„Har han ändligen gifvit med sig. Det gläder mig för. Er 
skull, herr haron.“

Tänk sä förvånade de alla skola blifva, farmor i första rummet, 
när de få se mig i trädgården. Förråd mig inte ännu. Vi gömma 
alltså Iliaden tills i morgon. I dag friheten, som jag visserligen 
endast skulle få njuta skedtals, men jag tror att vi genast taga 
oss en full bägare. Eller hvad tror Ni, herr Ekström.?“

„Det kommer att bero på termometern. Det ser ut att vilja 
bli ganska varmt.“

„Då få vi icke förlora en minut.“
Licentiaten aflägsnade sig. Gustaf hjelpte den sjuke att på

taga en ytterrock, framletade en hufvudbeklädnad, lade ytterligare 
ett täcke öfver benen, öppnade flygeldörrarne och förde vagnen ut.

„Ack den friska, rena, härliga luften!“ jublade Albert.
„Vill Ni sjelf föra min vagn, Gustaf?“
„Ingen annan än jag skall åter föra Er ut i den för Er så 

grymt slutna verlden.“
„Jag tackar Er min vän. Ack om doktor Werner visste, att 

det, som skulle skada mig, utgör en del af min räddning. Jag 
känner redan nu, huru godt det gör mig. Var god för mig in på.
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den der vägen derborta. Den förer till min älsklingsplats vid 
randen af platån. Huru ofta bar jag icke längtat efter att deri- 
från få kasta en blick ned i dalen ! Ser Ni bokträdet der borta? 
jag har planterat det med egen band, och huru har det icke vuxit 
under de tre åren af min fångenskap. Skrifva vi icke i dag den 
femtonde maj? Huru underbart! I dag för tre år sedan föll jag 
ned från trädet, och på samma dag som mitt lidande började be
träder jag de första stegen till förbättring. Jag vet det, Gustaf, 
att jag skall bli frisk! Mitt bröst höjer sig, det formligen vidgas 
af den mängd syre, som är samlad här under träden.“

Albert var i en glad sinnesstämning. Nästan hvarje föremål, 
som han såg nära och fjerran, helsade han såsom en gammal be
kant, som han på länge icke hade sett.

Då han anländt till den bänk, der Rosa föregående dag en 
lång stund hade setat försjunken i drömmar, öfverväldigades han 
af glädje, och tårar vittnande om hans lycka runno utför hans 
lätt rodnade kinder.

„Gör inte spektakel af mig Gustaf,“ sade han. „Jag är stark 
i smärta, och ingen har under hela min sjukdom sett mig gråta. 
Men glädjen gör mig vek, derpå hade Ni ett bevis redan i går. 
Men låt oss skynda vidare, så att jag åtminstone flyktigt kan få 
helsa på alla vackra platser.

Gustaf vände vagnen. Med snabba steg kom då kammar- 
tjenaren emot dem.

„Hennes nåd, fru baronessan, sänder mig till Er, herr ba
ron,“ sade han med ängslig uppsyn. „Hon har från sitt fönster med 
fasa sett, att Ni farit omkring i parken. Hon besvär Er att ge
nast återvända till Edra rum.

„Min bäste Rydberg, säg bara farmor, att doktor Werner har 
tillåtit det.“

„Omöjligt! Har han verkligen gett sin tillåtelse till detta.“
„Derpå har Ni mitt hedersord, Rydberg.“
Skyndsamt gick budbäraren åter derifrån.
Strax derefter kom Anna Berglund och bad i fröken Rosas
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Damn, att den sjuke icke mot alla föreskrifter skulle vara så oför
nuftig och dröja längre i parken.

„Doktor Werner har tillåtit det!“ ljöd samma svar.
Nu kom baron Henning och riktade samma bön till honom.
Då vagnen hade något mera närmat sig slottet, kom baro- 

nessan Gundborg sjelf och ropade redan på afstånd till honom :
„Jag kan ännu icke tro det Albert. Har kammartjenaren 

icke missförstått dig ? Ack om du egenmäktigt —“
„Doktor Werner har tillåtit mig, kära farmor.“
„Och till mig har han ingenting sagt om denna plötsliga 

förändring i sitt behandlingssätt.“
„Han bad mig framföra till dig sin vördnad och ursäkt, ty 

han måste skyndsamt till en annan patient.“
„Befinner du dig väl af luften?“
„Jag känner mig fri och glad som en fågel!“
„Begagna icke tillåtelsen till öfverdrift. Stanna icke genast 

för länge ute i det fria.“
„Var obekymrad. Vi skola blott en enda gång fara omkring 

svandammen, sedan uppsöker jag åter mitt rum. Ack, farmor, 
huru skön är icke Guds natur! Framåt bara bäste herr Ekström, 
om jag får be!“

* *

*

De foro vidare. När de anländt till början af allén, kom en 
ung flicka i flygande fart utför chaussén.

„Albert!“ ropade hon på långt afstånd, ,,är det verkligen du 
eller bedraga mig mina ögon?“

„Maria!“ ljöd det från den sjukes läppar, och en stråle af 
kärlek flög emot henne.

Som en hvirfvelvind kom hon framdansande, och det såg ut 
som hon genast velat omfamna Albert och blott hölls tillbaka genom 
en tredje persons närvaro, — hon räckte honom blott sin hand 
och sade:
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„0, du allsmäktige herre på Sporreholm, säg mig hvarifrån 
du tager din magt att upphäfva en sådan befallning som din far
mors ! Huru skall jag kunna tacka dig för att du gjort det — och 
Er herr sekreterare tackar jag, för att Ni spelat rolen af medlare! 
Ni år en god menniska, det såg jag genast på Er. Jag fattade 
också genast förtroende till Er. Jag vill då alls intet tala om för 
dig Albert, huru många näsdukar jag igår gret så fulla att jag 
kunde vrida tårarne ur dem , ty då kunde du bestämdt blifva få
fäng och högmodig. Men så mycket har jag fått klart för mig, 
att jag är fästad vid Sporreholm med tusende band. Deruppe i 
den dumma, stora hufvudstaden skulle jag hafva grämt mig till 
döds af ledsnad, om jag måst bort härifrån och från dig, men nu 
är jag så lycklig öfver, att jag får stanna här. Fast under den 
första tiden kan jag endast sällan komma till dig Albert, min far
mor har blifvit häftigt sjuk, så att jag icke långe kan lemna henne 
ensam, vi hafva redan tillfrågat doktor Werner, och han har äfven 
föreskrifvit henne medicin. Pappa är till staden för att hemta
medikamenterna ; han hade i alla fall äfven andra ärenden.“

„Är Er farmor sjuk?“ frågade Gustaf hastigt. „I går kom 
hon ju till utseendet frisk och sund in i rummet.“

„Vi funno henne i dag morse liggande vanmägtig på golfvet. 
Yäl har hon åter hemtat sig något, men hon yrar starkt och 
mumlar oafbrutet för sig sjelf, men man kan ej förstå ett enda 
ord. Vår gamla Lena har nog att göra i köket och ladugården, 
så att jag måste vårda henne. Men tiden blir mig dervid så
lång, och jag har ingen ting ordentligt att läsa. Har du en bok
att låna mig, Albert?“

„Jag skall skicka dig en,“ svarade den sjuke, som under 
Marias raska, sprakande tal oafvändt med ett lyckligt ansigte hade 
betraktat den unga flickan. „Du skall få Oskar Levertins rese- 
skizzer ’Från Rivieran’, så får du göra bekantskap med den nya 
svenska literaturens yngste författare.“

„Tack Albert, och nu — farväl! Jag måste hem så fort
Skandina-.iskt Natioiial-Bibliothek. 46- Helvetets trappor. 46.
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ögonblick.“

Som en vind ilade hon derifrån. Albert såg efter henne, så 
länge han såg hennes ljusa klädning fladdra. Derefter bad han 
Gustaf att fara vidare.

„Huru tycker Ni om Maria?“ frågade han.
„Hon är ett mycket älskligt barn, som snart icke är barn 

mera. Vet Ni Albert, att för Er båda ligger det en stor fara i 
detta nu visserligen barnsliga förhållande.“

„Jag kan tänka mig, hvad Ni menar.'“
„Det ligger också nära nog till hands. Om nu ur denna 

barnsliga kärlek utvecklar sig kärlek mellan mannen och qvinnan! 
Huru skall det då gå?“

„Jag erfar hos mig redan den verkliga kärleken, Gustaf.“
„Det är möjligt, och hos Maria ligger den ännu som knopp i 

hennes barnsliga hjerta. Men inom en kort tid har det af barnet 
blifvit en jungfru och knoppen slår ut i blomma. Jag frågar ännu 
en gång, huru det då skall gå?“

„Då älskar äfven hon mig, liksom jag redan nu älskar henne!“
„Nå väl, det är den första lyckliga tiden för en ung kärlek, 

hänförande för ögonblicket, men huru skall framtiden gestalta sig? 
En man är sällan en fullständig Borneo. Han tröstar sig, när den 
stunden kommer, att förhållandet måste upphöra. Men qvinnan? 
En q vinna, som älskar, är mycket oftare en Julia. Hennes kärlek 
är djupare, lidelsefullare, och ju djupare kärleken är, desto djupare 
äro de sår, som icke alltid tillfogas den genom trolöshet och lätt
sinne utan äfven genom oundvikliga, oblidkeliga förhållanden, och 
redan har mången ung flickas hjerta förstörts och dödats af sådana 
sår. Ännu är det tid Albert. Låt icke knoppen slå ut!“

„Hvarföre icke
„Ni är en baron von Sporre, och Maria är dotter till Er 

skogvaktare.“
„Maria blir min maka, och jag har energi nog att trots allt 

motstånd och all strid nå mitt mål. Jag vet ju förut, hvilka
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trupper mina anhöriga skola föra i elden mot mig. Jag känner 
ju hela listan på deras erinringar och föreställningar. Det blir ett 
lustigt krig, hvari farmor kommer att frisera sig som jungfrun af 
Orleans för att strida för det adliga ståndets åra. Men hennes 
slöa af fördomen tillyxade trävapen skola splittras mot min fasta

vilja.“
„Jag visste icke, käre Albert, att Ni uppfattar saken så all

varsamt. Om Ni tänker på det sättet, så uppgifver jag genast 
min rol af varnare. Jag beder Er att icke tro, att jag i allmänhet 
har någon böjelse för att trötta mina medmenniskor med skol- 
mästerliga moraliseringar. Jag kände blott ett ofilkorligt med
lidande med den behagliga flickan och hennes ännu omedvetna men 
snart medvetna kärlek.“

„Ni kan öppet säga till mig, hvad Ni tänker Gustaf, och 
derom beder jag Er till och med. sMin karakter behöfver ännu 
korrigeras. Af Er mottager jag med tacksamhet hvarje an

märkning.“
Under dessa samtal hade de åter anländt till slottet.
„Jag vill ännu inte gerna fara in,“ sade Albert.
„Detta är nog för första gången,“ svarade Gustaf och lyftade

vagnen öfver trädgårdsdörrens tröskel.
En förskräckelse genomfor honom, när han plötsligt tänkte på, 

att han hade låtit det lilla skrinet stå på fönsterbrädet i sitt rum. 
Om någon skulle hafva varit der och tillfälligtvis känt igen det 
sedan fordom! Var det icke tänkbart, att kammartjenaren agerat 
medlare mellan gamla baronessan och skogvaktarens mor? Kanske 
han sjelf hade öfverlemnat skrinet till den senare!“

Till lycka för honom kom musikläraren. Albert hade lust att 
spela, och Gustaf kunde draga sig tillbaka i sitt rum. Skrinet 
stod orördt qvar på samma ställe. Papperet tycktes vara torkadt 
af solen. Han försökte ännu en gång att fatta det med pincetten, 
och denna gång kunde han taga ut det.
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TJUGOFJERDE KAPITLET.

Bekännelsen.
Var s^c^e PaPPer? som en gång var sammanlagdt 

e er längden och sedan efter bredden. Den uppåt vånda sidan var 
så ofverdragen af smuts, att icke en gång några bokstäfver, långt 
mindre ord voro läsliga på detsamma.

Endast med möda lyckades det Gustaf att vika upp papperet,
ty bvar helst två fläckar kommit att ligga på hvarandra, der voro
de så sammanklibbade, att de icke kunde skiljas utan att gä 
sönder.

Förhoppningen att af detta papper erhålla någon slags upp
lysning syntes till en början vara förgäfves. Väl såg man här och 
der ljusare ställen, som icke voro genomdränkta af smutsig fuktighet, 
och på hvilka icke blott enskilda bokstäfver utan äfven hela ord 
voro läsliga, men någon mening lät* icke sammanställa sig af dem.

Blott på den sista inre sidan, som Gustaf nu hade frigjort 
och lagt upp, var ett rundt ställe oförderfvadt. De ord, som stodo 
derpå voro tydligt läsbara, och fastän hvarken någon sats eller en
skilda ord funnos i fullständligt skick, tycktes de dock plötsligt
gifva ett klart ljus. Dessa stympade rader voro bildade på följande 
sätt:

— — af svenska föräldrar — — __ __ __
— fader och moderlös — __ _ __ __

— — i Santiag — — __ _ __ __
~ — är rest med honom till Ar — — — _
— — tillbaka till Co — _ _ _ __ _
— — baronessan sjuk — — _ __ _ _

— — — tjenst — — __ _ _ _ _
~ ett år efter den äktenskapi— — _ __

ed, att inga namn — _______
samvete, förräderi — — __„
Det var till och med omöjligt att utan förDetta var allt.
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gränsen af denna lilla oas på papperet upptäcka en enda 
bokstaf.

Men var det icke nog för att veta, hvar han skulle kunna 
börja med sina forskningar?

Det enda nåstan fullständiga ordet var Santiago, och denna 
stad visste han låg i republiken Chile.

Men hvad betydde begynnelsebokstafverna Ar?
En för kort tid sedan läst resebeskrifning öfver Bolivia kom 

honom till hjelp. „Till Ar—“ betydde högst sannolikt till Ara- 
kauniska området“, och det med „Co — “ begynnande ordet betydde 
lika sannolikt den söder från Chile belägna staden Conception.

Då han stälde detta i förbindelse med den vansinnigas tal 
vid grafkapellet, trodde han sig nästan med visshet kunna göra 
följande sammanställning.

Marias farmor var född i Santiago i republiken Chile af dit 
invandrade svenska föräldrar, genom h vilkas död hon tidigt blef 
fader- och moderlös. Hon kom sedan öfver till staden Conception, 
der hon trädde i tjenst hos baronessan Lisen, som nyss kommit 
med sin gemål tillbaka från en resa i Arakaunien, som hon gjort 
tillsammans med honom i karlkläder. Hon hade återvändt sjuk. 
Här föddes strax derefter Gustafs far. Ett helt år hade hans för
äldrar bott här och sedan återvändt till hemlandet. I Conception 
hade deras äktenskapliga förbindelse blifvit ingången innan de an
trädde den Arakauniska resan.

Hela denna penningarne bilagde epistel utgjorde antagligen 
skogvaktarens mors biografi och innehöll dessutom ett genom pen
ningar förfördt och sedan uppvaknadt samvetes sjelfanklagelser. 
Sannolikt hade författarinnan funnit något lugnande i att kunna 
anförtro åt papperet, hvad hon, bunden genom ed, icke vågade säga. 
Om redan vansinnet hade börjat, då hon skref, eller om det först
sedermera utbrutit, kunde icke nu afgöras

Gustaf kände sig lycklig öfver att hafva gjort detta vigtiga 
fynd. Underrättelsen om den sjukas häftiga insjuknande hade gjort 
honom mycket bestört. Det var ju icke omöjligt, att hon kunde
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Jo, och han hade så gerna ännu en gång velat, tala med henne.
vanske att om han nämnde namnet för henne, kunde hennes minne

åter vakna. Men huru skulle han bära sig åt för att få tala med 
henne utan vittnen?

Då musiklektionen var slut, gick han in till Albert och frågade 
onom, om han fann det lämpligt, att Gustaf bar den utlofvade 

boken till Mana och på samma gång sökte att taga reda på den 
gamlas helsotillstånd.

„Synes sjukdomen vilja blifva långvarig,“ tilläde han, „eller 
har den någon farlig, smittosam karakter, så måste väl den unga 
flickan lemna sin sysselsättning som sjuksköterska, och annan hjelp

„Jag tackar Er, Gustaf, af hjertat, om Ni vill-göra det.
På möjligheten af någon fara för Maria har jag ännu icke kommit
att tanka. Ni skulle göra mig ett nöje, om Ni genast ginge dit
for att göra Er underrättad. Boken står der borta i bok- 
skåpet.“

*

Gustaf letade fram Levertins bok och begaf sig å väg.
„Hvad jag måste intrigera, äfven i smått,“ sade han för sig 

äjelf. „Till och med denne snälle, älsklige gosse måste jag föra 
bakom ljuset för att nå målet! Det är hårdt att vara nödsakad 
derail. Men jag måste, så svårt det än må blifva.“

Det var honom kärt att veta, att skogvaktaren icke var 
hemma. Det var ett bra stycke väg till staden, och han kunde 
icke gerna ännu vara tillbaka.

Anländ till skogvaktarestugan, gick han direkt till den högra
örren och klappade på. Maria ropade: „stig in“, och Gustaf 

trädde in i rummet.
„Baron Albert,“ sade han, „skickar Er genom mig den ut

lofvade boken och låter tillika bedja Er att tillåta mig att under
söka Er farmors tillstånd, på det att Ni, i fall sjukdomen är af
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sinittosam natur genast må träda tillbaka från sjukvården, och en 
sjuksköterska anställas.“

„Framför till Albert mitt innerligste tack,“ sade den unga 
flickan. „Han har alltid omtanke om mig. — Jag tror emellertid 
icke, att det är något smittosamt och vill gerna fortsätta att 
sköta farmor. Hon har blifvit mycket oroligare. Hon talar helt 
högt och tydligt, ser sig med stora ögon omkring i rummet, lik
som om hon sökte något, och ropar fortfarande: ‘Hvar är Lisen?’“ 

„Kära fröken,“ sade Gustaf sakta och drog sig något mer bak
om den gammalmodiga sparlakanssängen, ty den gamla hade rest 
sig i bädden och bemödade sig att skjuta gardinerna å sido för 
att bättre kunna se öfver rummet. ,,Jag förstår mig på att um
gås med sjuka och har redan mången natt vakat vid sjukbäddar. 
Om Ni har lust att på en qvarts timme springa till slottet, så 
vill jag gerna afiösa Er här under tiden och hålla trogen vakt. 
Min unge herre vill helt visst gerna se Er ett ögonblick.“

„Ni är mycket god, herr sekreterare. Jag skulle verkligen 
mycket gerna vilja göra det, om jag icke besvärade Er för 
mycket —“

„Det är icke något besvär för mig. Jag är nu van dervid —“ 
„Nå då antager jag Ert anbud med tacksamhet. Min far 

är nästan inte hemma på hela dagen, annars skulle han gerna en 
stund vara i mitt ställe, och gamla Lena passar inte alls till sjuk
sköterska. Hon är dessutom halfdöf.“

„Så satte hon en stråhatt på sitt bruna hår, oçh med ett 
„adjö så länge, jag är snart tilbaka,“ försvann hon ur dörren.

* *

*

Då Gustaf numera var ensam med den sjuka, trädde han så 
långt fram i rummet, att hon måste se honom.

Hon varseblef honom äfven genast, stirrade ett ögonblick på 
honom och nickade sedan flera gånger belåtet med hufvudet. 

„Känner du mig, Mary?“ frågade han.
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„Jag har väntat på dig,“ svarade hon, och ett leende lekte
kiing hennes läppar. „Jag visste, att du skulle komma ännu en
gång och meddela mig din förlåtelse. Hvilken himmelens nåd,
att jag lår se dig ännu en gång under de sista stunderna af 
mitt lif!“

„Du skall icke dö. Du blir nog frisk igen!“
„Nej, nej, jag känner, att det snart är slut med mig. Ack, 

jag har syndat svårt! Men hon talade så länge vid mig, och 
skrinet med -det blanka, blänkande, blixtrande guldet stod på bordet. 
Jag tänker ännu med rysning på denna stund. Bredvid i stora 

salen låg baron Carl lik på en hög katafalk. Så hon förstod sig på 
att insöfva mitt samvete! Jag stod länge emot. ‘Hon var icke 
hans gemål’, sade hon till mig, ‘var du tillstädes, när de blefvo 
vigda?’ — ‘Nej’, svarade jag, ‘men de berättade båda två, då jag 
trädde i deras tjenst, att de gift sig för ett år sedan?’ — 'Då 
ljögo de för dig för att inför verlden kunna gifva sitt syndiga för
hållande ett sken af rätt. De voro aldrig gifta, det bekände min 
man sjelf för mig kort före sin död’. —

„Jag visste, att hon ljög i detta ögonblick, och likväl sade 
mig mitt bedårade samvete, att om baronen sjelf hade bekänt det. 
så måste det i alla fall vara sant “

Hon fattade Gustafs hand, såg på honom frågande och sade:
„Icke sant, Lisen, du var ju lagligen gift med honom?“
„Det var jag,“ svarade Gustaf.
„Nå, då så har jag blifvit öfverlistad och bedragen. Jag vill 

också säga dig allt!“
Med spända öron och klappande puls stod sonsonen till den? 

för hvilken den vansinniga ansåg honom vara, vid en döendes bädd 
för att icke förlora ett enda ord af hennes bekännelser.

Den sjuka fortfor:
„‘Det existerar en son’, sade gamla baronessan, ‘en son af 

■detta orättmätiga äktenskap, som icke har några berättigade an
språk på arfvet. Men han kunde sedan vilja framträda och bereda 
oss oangenämheter och offentlig förargelse. Upphetsad af dåliga
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meaniskor kan han låta förleda sig till att efterforska de ställen, der 
min gemål lefde i Amerika med denna Lisen, och der genom mutor 
skaffa sig ett äktenskapskontrakt — i Amerika kan all ting fås för 
pengar —; derföre vill jag icke, att denna son någonsin får veta, 
i hvilken stad Carl fann sin älskarinna och bodde med henne ett 
års tid. Ja han får icke en gång veta, i hvilket land denna stad 
år belägen. Du är den enda, som utom kammartjenaren kan nämna 
namnen på alla dessa platser — kammartj enaren vet, att aldrig
något lagligt äktenskap blef ingånget och skall tiga.------- De tre
tusen kronor, som ligga der på bordet, tillhöra dig, om du vill 
svärja mig en helig ed att aldrig förråda detta namn för någon 
menniska, hvem det vara må. Säg att du har glömt det eller 
nämn falska namn och sådana som icke finnas. Utom de. kontanta 
penningarne skal din sjuklige, otjenstbare man få behålla skog
vaktaresysslan, och jag skall hålla honom med en vikarie1.

„Med sådana erbjudanden lockade hon mig ändtligen dit hon 
ville hafva mig, så att jag slutligen sade, att jag ville aflägga den 
ed, hon begärde.“

,,‘Kom då med mig1, sade baronessan, fattade mig vid handen 
och förde mig in i en med svart , behängd sal, der baron Carls lik 
stod. Här, i åsyn af den döde måste jag aflägga den förskräck
liga eden. Knappt hade jag eftersagt de ord, som baronessan 
förestafvade mig, förr än liket reste upp sitt hufvud och ropade: 
'‘Äreförgätna!1 — Jag betogs af en hemsk känsla. En frossbryt
ning gick genom mina leder. Fattad af fasa rusade jag ut i det 
andra rummet, inlindade skrinet med syndapenningarne i mitt för
kläde och skyndade bort från slottet. Då jag kommit hem, gömde 
jag skrinet för min man. Jag blygdes öfver att tillstå för honom, 
på hvad sätt jag fått penningarne. ‘Äreförgätna S hade den döde 
baronen ropat till mig. Jag var utan heder och ära. Jag hade 
genom min ed förstört hans sons lycka och framtid, som
burit honom på mina armar. Hvar jag gick och stod, dag och 
natt, hörde jag alltid detta fruktansvärda ord: äreförgätna, 
och när jag en tid derefter fick höra, att din stackars son blifvit
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jagad bort från slottet, och att man upprifvit dina jordiska qvarlefvor 
ur marmorgrafven och jordat dem bakom kapellet, så skref jag ett 
brel till dig, skildrade deri, huru det hade kommit sig, att jag 
blifvit äreförgäten och bad dig om förlåtelse. Detta bref lade jag 
på botten i skrinet, packade syndapengarne sammans derofvanpå 
och gräfde ned det invid din graf, väl vetande, att du i evigheten 
skulla läsa mina bekännelser och sedan stiga ned på jorden igen 
för att göra allt åter godt. När jag återvände från begrafningen 
af min skam, måste jag lägga mig till sängs och blef sjuk, mycket 
sjuk, och jag har varit sjuk ända tills i går, då jag återsåg dig.
Nu har du dock kommit, och nu kan jag ändligen få lägga mig 
att dö.“

Den vansinniga hade emellertid icke berättat allt detta så 
flytande, som det här blifvit nedskrifvet. Hon anfölls tvärtom ofta 
af en ihållande hosta och af en tung rosslande andedrägt, som 
nödgade henne till afbrott. Hennes röst blef derigenom allt sva- 
gara, så att Gustaf till slut hade möda att förstå henne.

„Ja, Mary,“ sade Gustaf, som med feberaktig spänning åhört 
den sjuka, ,,nu har jag kommit för att göra allt godt igen. Jag 
har läst ditt bref. — Du är född i Santiago, icke sant?“

„Ja,“ utropade den vansinniga nu med högljudd stämma, „det 
är namnet. Under tidens lopp har jag verkligen glömt alla namn, 
som jag icke fick nämna. Jag kunde icke åter hemta fram ett 
enda ur mitt utdöda minne. Ja, Santiago är min födelsestad. Der 
var der som mina föräldrar råkade i fattigdom och dogo, och jag 
blef tvungen att taga tjenst hos en köpman.

Denna köpman flyttade öfver till en stad, som låg flera mil 
sydligare. Jag flyttade med men lemnade snart min tjenst. Här 
såg jag dig, just så som du nu står framför mig, i karldrägt.
Du engagerade mig — jag kom till dig.“

Den sjuka böjde hufvudet tillbaka och tystnade. Ängslande, 
sågande ljud gurglade fram ur hennes bröst.

„För Guds skull Mary,“ utropade Gustaf, bekymrad, att hennes
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der du först såg mig. Hette den icke Co— Co— Co “

„Ja,“ kom det sakta öfver hennes läppar, „Co— Co—, jag 
kommer nog sedan att erinra mig det.“

„Hette den Conception ?“
Den sjuka rörde hufvudet, liksom för att gifva ett jakande 

tecken, men alldeles tydligt var det dock icke. Det var heller 
icke mera möjligt att, trots alla försök, aflocka henne något 

mera ord.
Hennes ansigtsdrag förändrades plötsligt. Andedrägten blef 

rosslande.

*

I detta ögonblick kom Maria tillbaka. Gustaf meddelade 
henne så skonsamt som möjligt, att hennes farmor var mycket svag
och gick sin snara upplösning till mötes.

„Man kan ju egentligen icke önska den stackars sjuka något

bättre,“ sade den unga flickan.
Hennes ögon fyldes dervid med tårar. „Jag kommer att 

sakna henne mycket,“ sade hon, och tilläde:
„Kommer hon att dö ännu i dag?“
„Antagligen.“
,,0m pappa dock snart komme tillbaka. Jag är rädd för 

att vara ensam med henne.“
„Det tår Ni icke heller. Ropa in Er piga, och låt henne 

hålla Er sällskap.“
„Det skall jag göra. Har farmor begärt någon ting under

min frånvaro?“
»Nej.“
„Jag tackar Er hjertligt, bäste herr sekreterare, at Ni här s&

länge vakat i mitt ställe!“
„Det har. jag gjort med nöje.“
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Gustaf tog afsked, och Maria ropade den gamla Lena in i 
rummet.

*

Längsamt och försänkt i djupa tankar återvände Gustaf till 
slottet. Hans plan hade lyckats. Han hade ännu en gång fått 
tala med den sjuka före hennes död. Han kunde vara nöjd med

Han hade hört, at hon blifvit förförd af den gamla baronessan
Wl att göra sig trU verktyg för hennes intriger, samt på hvad 
satt detta hade skett.

Detaljerna i denna berättelse, hvilken han noga inpräglade i
minnet, kunde, begagnade i rätt tid, antagligen framkalla en för- 
delaktig verkan.

Vidare hade hon meddelat, att hon var född i Santiago. 
Den goder derifrån belägna stad, hvars namn började med Co- 
dit h°n hade flyttat med en köpman, och der hans förföräldras 

op måste hafva egt rum, kunde icke vara någon annan än Con
ception. Nar han frågat henne och nämt detta namn, hade hon 
gjort en rörelse, som kunde tydas, såsom ett jakande tecken

»Jag har således,“ sade han för sig sjelf, „kommit mitt mål 
b tydhgt narmare. Annu i dag skrifver jag till en vän, som är 
nstäld i utrikes departementet, och beder honom att med om- 

g en e meddela mig namnet på någon europeisk konsul i Concep- 
ion samt skicka brefvet ‘poste restante’ till Sporreholms station 
an kommer att förvåna sig öfver att från sin vän och läkare, 
m ny igen haft honom under sin behandling, få ett bref här 

ifiån och med sådant innehåll. Jag måste skrifva, att jag är på 

so os en ekant i närheten, som genom konsuln vill hafva reda
Pä, om han , Conception har någa slägtingar i lifvet. Vet ja, 
en gång namnet på en konsul, sä afsänder jag genast ett bref till 

... m’. eropar mig på utrikes departementet — det »ifver 
s orre vigt åt min anhållan - och beder honom att anställa efter-
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forskningar, om en baron Carl Sporre vid den och den tiden der 
gift sig. Jag får nog vänta ett fullt fjerdedels år, innan jag kan 
få svar, ty brefvet är på väg i öfver sex veckor. — Det blir en 
lång tid, men jag kan vänta.“

* *

*

När han från korridoren inträdde i sitt rum, märkte han att 
dörren till Alberts rum, blott var tillskjuten, och hörde att ett hög- 
Ijudt samtal fördes derinne. Han kände genast igen Alberts och 
baron Rudolfs röster.

„Det var alltså verkligen på din befallning,“ sade den sednare, 
„som din nye betjent, eller som du säger: din nye ‘sekreterare’ 
lät pryda en graf, som alls icke angår dig? Denna känslighet
tyckes mig dock något komisk!“

„Om du finner det komiskt eller icke,“ svarade Albert, „är 
mig alldeles likgiltigt. Jag visste, att qvarlefvorna af en qvinna 
som min farfar högt älskat, blifvit förda från en graf till en annan, 
och då ville jag åtminstone gifva en enkel utstyrsel åt den nya 
hviloplatsen.“

„Jag har eljest redan börjat tänka, att din herr sekreterare 
på egen hand här snokar omkring efter saker, som icke vidare an
gå honom.“

„Och hvad skulle han då snoka efter?“
,,Hvem kan veta det? Karin ser icke ut som en vanlig

tjenare.“
„Det är han icke heller.“
„Hvem vet, för hvilket syfte han här sträfvar?“
„Jo det vet jag mycket väl!“
„Jag tror icke den lymmeln.“
„Jag undanbeder mig all skymf mot min sekreterare, som jag

aktar och håller utaf.“
„Det kommer tiden att utvisa.“

Skandinaviskt National-Bibliothek. 1883. 47 Helvetets trappor. 47.
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„Tiden kommer att utvisa mycket. Du gjorde mig ett nöje, 
om du nu ville lemna mig.“

„Höflighet är just icke din starka sida!“
„Jag vet icke heller, hvarför jag för din skull behöfver hålla 

artigheter i beredskap.“
„Jag tackar och rekommenderar mig!“ sade Rudolf kort och 

lemnade rummet, mellan tänderne gnisslande: „du giftige huggorm !“

%

Han gick först till gamla baronessan för att berätta henne 
hvad som förefallit.

„Af hvem har Albert fått reda på flyttningen af liket?“ frå
gade hon öfverraskad.

„Af sin sekreterare.“
„Och hvarifrån visste han det?“
„Han hade sett, når kistan blef uppgräfd.“
„Huiu kom han att då vara närvarande?“
„Jag hoppas att det blott var af dum nyfikenhet.“
„Hoppas du bara ? kunde det ske af någon annan anledning?“ 
„Jag vet icke sjelf, hvarifrån jag fått den tanken, men kan 

det icke vara någon afkomling af den beryktade lisen, till exempel 
en son af hennes bortkörde son, som råkat på det äfventyrliga 
infallet att här vilja Ilska i grumligt vatten? Kan icke en sådan 
industririddare tro, att om han ställer till rätt mycken skandal 
så skall gammalt kol åter uppvärmas, och begrafna rykten åter 
borja att löpa omkring? Vore det inte bäst, att man bjöde honom 
en rund summa, mot vilkor att han ger sig af härifrån och för 
framtiden förhåller sig stilla och lugn?“

„Nej visst inte. För sådana förargligheter är jag nu mera 
mte rädd. Vore det tänkbart, att det inte skulle hafva kommit 
till vår kunskap långt förut, om någon afkomling af denna Lisen 
funnes i lifiet! Hennes son måste för länge sedan vara död. 
annars hade lian ovilkorligen på rättslig väg försökt att göra sina
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förmenta anspråk gällande eller på något annat sätt trakasserat 
oss. Men sedan min gemåls död, eller rättare sedan den dagen 
kort derefter, då jag låt bastarden veta, att han icke hade något 
mera att beställa här i slottet, har ingen underrättelse nått oss 
från honom, och ännu mindre har han låtit höra af sig sjelf. 
För den saken är jag nog lugn, fast Sofie redan har jemfört herr 
Ekströms ögon med dem, som finnas på Lisens porträtt, och deri 
tager hon fel, liksom i så mycket annat, ty det finnes ingen lik
het alls. Men denne herr Ekström börjar att vinna ett allt för
stort inflytande på Albert, och sedan det visat sig, att han är Rosas
räddare —“

„Huru? Är han räddaren?“
,,Ja, det är han, och det har stämt alla här till hans fördel. 

Min son är aldeles intagen i honom, och Albert har genomdrifvit, 
att en familjär ställning blifvit honom anvisad. Härefter få vi 
njuta af hans umgänge om aftnarne i familjerummet.“

„Jag är aldeles som fallen från skyarne öfver detta med
delande, min dyra tante,“ sade Rudolf och ett ögonblick tyckte han 
sig märka en rörelse af svartsjuka i sitt bröst, hvaråt han dock sjelf 
log i nästa ögonblick. „Hvem är då denne karl? Hvad vill han 
här? Hela hans historia förekommer mig dock något gåtlik! Jag 
tror, kära tante, att det blir bäst att ställa så, att han så fort 
som möjligt aflägsnar sig härifrån!“

„Det har jag ingen ting emot. Jag kan inte dela den all
männa sympatien för honom.“

„Inte jag heller. Jag kan i allmänhet inte lida sådana an- 
sigten. Här finns ännu en oklar punkt — jag skall hafva min 
uppmärksamhet fästad på karlen, och om jag finner något, som vi 
kunna använda, så skall ju tante dervid lemna mig sitt understöd.“

„Det gagnar oss ingenting, så länge Albert skyddar och håller
med honom.“

„Då måste Albert sjelf intagas emot honom och få anledning 
att afskeda honom. Jag skall tänka på den saken. Detta ansigte 
med de ständigt spanande ögonen stör mig här.“
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ßudolf aflägsnade sig. De t blef honom för trängt i rammet, 
ty för andra gången uppstod en känsla af svartsjuka hos honom,* 
då han plötsligen tänkte derpå, att Rosa nästan hade förlorat be
sinningen, när hon återsåg sin räddare. Men nej, det var ju omöj
ligt. Denne man af folket kunde ieke hafva gjort något intryck 
på henne. Förr var det antagligt, att räddaren hade förälskat sig 
i den räddade. Hade han derföre sökt en anställning här för att 
komma i hennes närhet? Hoppades denne stackare i förtröstan på 
sin glatta yta att vinna genkärlek? Så löjligt detta enligt Rudolfs 
uppfattning var, och så hopplöst det än var för den förälskade, så 
var det pinsamt att veta en sådan person vara i den unga flickans 
närhet, och endast derföre måste han bort, om än icke genast dock
så fort som möjligt. Rudolf föresatte sig att allvarsamt tänka 
derpå.

Han skickade Dora, som han träffade i korridoren, in till 
Rosa och lät bedja att få helsa på henne. Men kammarjungfrun 
kom tillbaka med det besked, att fröken beklagade det hon icke 
kunde taga emot baron, emedan hon hade ondt i hufvudet.

Förargad steg han nedför trapporna och befalde en betjent
att låta framföra hans häst. Långsamt red han sedan från Sporre- 
holm.

Han föresatte sig att härefter komma till slottet så ofta som
möjligt för att spionera och gifva akt särskildt på Rosa och se- 
kreteraren.

Han var i sjelfva verket redan svartsjuk på den senare, så 
ogrundad han äfven sjelf måste anse en sådan svartsjuka.

Föi ögonblicket tänkte han icke på, att doktor Werner för en 
stund sedan gifvit honom en så skön tröst. Doktorn hade nämligen 
mött honom och sagt, att han ansåg Alberts tillstånd vara så be
tänkligt, att det icke var att tänka på någon förbättring. Han 
fruktade, att han icke kunde lefva i två månader till. Han hade 
nu ordinerat honom piller — som ett sista försök.

Men Rudolf tänkte blott på föremålet för sin svartsjuka, mot 
hvilken han kände ett hat, som genomträngde hela hans själ.

%
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Slutligen utropade han, i det han satte hästen i raskare 
skridt:

,,0m hon älskar honom, vore det än endast med en halt 
tanke, så — skjuter jag honom som en hund!“

TJUGOFEMTE KAPITLET.

Bref.
Sedan Rudolf aflägsnat sig, trädde Gustaf genast in i Al

berts rum.
„Jag kunde tyvärr icke undvika,“ sade han, „att höra en del

af Ert samtal med Er herr kusin.“
„För min del hade Ni gerna kunnat höra det allt sammans.“ 
„Han tyckes icke vara uppfyld af någon stor vänskap för 

mig. Han anar redan, att jag genomskådat honom. Hans dåliga 
samvete vädrar, hvem som kan blifva honom farlig.“

„Den nedrige uslingen! Jag har behandlat honom mycket för 
beskedligt. — Men .Maria hade just lemnat mig, när han kom. 
Yi hade pratat så hjertligt med hvarandra, och jag var i en så 
glad stämning, att till och med denne usling icke aldeles kunde
förderfva den för mig.“

„Jag måste bedja Er, kära Albert, att i Ert förhållande till 
honom i detta afseende vara på Er vakt och icke genom förhastade 
yttranden föra honom på den tanken, at Ni vet något om hans an
slag. Han kunde annars lätt sjelf taga om hand det uppdrag, 
som doktor Werner skall utföra, och då använda våldsammare 
medel, mot hvilka vi icke äro förberedda.

„Ni har rätt, jag skall söka att beherska mig.“
„Jag medger, att det är svårt, ty han brukar talesätt, som 

reta på ett fruktansvärd! sätt och uppfordra till grofva svar. Men 
saken är för allvarsam. Här gäller det att vara fullt diplomat och
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möta list med list. Så mycket jag än hatar krokvägar, så gifves 
det lägen, då det vore ett vansinne att icke beträda dem,“

„Ja, ja, tyvärr har Ni allt för rätt. Men säg mig framför 
allt, hur är det med Marias farmor?“

„Ganska dåligt, tyvärr! Hon kommer att dö ännu i dag,“
„Det gör mig ondt för Marias skull, ty hon tyckte mycket 

om den gamla stumma qvinnan, med hvilken hon meddelade sig 
pa ett ganska konstfullt fingerspråk. Men på samma gång gläder
det mig, ty den stackars pligttrogna flickan har tillbragt mången 
långsam stund vid gummans bädd.“

„Icke sant“ fortfor han. „I eftermiddag göra vi ännu en 
promenad i trädgården ?“

„Gerna, och efter middagen tillåter Ni mig väl att gå till 
jernvägsstationen för att höra, om elektricitetsmaskinen är anländ?“

„Väntar Ni den redan i dag?“
„Det är åtminstone en möjlighet, att den kan komma redan 

med aftontåget.“
„Det vore härligt, då kunde vi börja redan i morgon. Jag 

längtar mycket derefter.“
„Huru är det? Känner Ni någon aptit i dag?“
„Det förefaller mig verkligen så, som om jag skulle vilja 

äta något.“
„Godt, då skall jag vid frukosten lemna Eder den första lilla 

köttportionen.“
„Den andra delen af kuren,“ utropade Albert gladt. „Jag 

skulle vilja utbrista i högljudt jubel! Så lycklig, så full af hopp 
har jag på lång tid icke känt mig. Men kanske Ni vill draga Er 
tillbaka på Ert rum? Jag begär alls icke, att Ni ständigt°skall 
hålla mig sällskap. Blott emellanåt är mig Er närvaro mycket 
kar. Jag kan godt ensam fördrifva tiden med läsning, pianospel 
och dylikt. Om Ni en gång vill gå ner i byn eller har bref att 
skrifva, hvad det än må vara — så genera Er intet för min skull, 
jag lemnar Er full frihet, och jag skall å min sida icke genera mig 
för att säga, om jag önskar Er närvaro någon viss timma.“
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„Ni är alltför god, kära Albert, jag skall allt emellanåt göra 
bruk af denna tillåtelse, så till exempel nu genast för att skrifva 
ett bref.“

„Godt, klockan ett afhemtar Ni mig till Er frukost.“
„Tag blott med Er en dugtig aptit!“
Gustaf gick in i sitt rum, skref bréfvet til sin förre patient 

i utrikes-departementet, och sedan man inburit hans frukost med 
en half flaska vin, hemtade han Albert.

Denne förtärde i sjelfva verket med utmärkt god smak den 
lilla portionen stek, som tilldelades honom, jemte ett halft glas vin.

„Det är dock en helt annan smak än de eviga vattensopporna 
och simlorna,“ sade han, „jag skulle verkligen kunna med nöje äta 
upp ännu ett sådant stycke, men jag vill gerna lägga band på 
mig. Jag tror, att min hittills varande brist på aptit blott haft 
sin grund i matens enformighet. Magen har protesterat mot en 
sådan enahanda kost. Men nu skola vi gifva honom förnuftiga 
saker. — Om Ni är mätt, Gustaf, så låtom oss åter fara ut, så 
att jag måste medföra ännu mera matlust till vår hemliga middag! 
För öfrigt när Ni vill till jernvägsstationen, kan Vilhelm skjutsa 
Er. Ekipaget står när som helst till Ert förfogande.“

,,Jag antager detta erbjudande med mycken tacksamhet, då 
jag väntar en koffert, hvari utom elektricitetsmaskinen äfven be
finner sig andra saker, som jag har sändt efter.

*

När de denna gång foro genom trädgården och närmade sig 
bänken vid sluttningen, sågo de, huru Rosa reste sig från den
samma och kom emot dem.

Hon var blek och allvarlig och den lugna trötthet som preglade 
hennes ansigte och uttalade sig i hennes gång och rörelser, tycktes 
mera vittna om slappheten efter en genomvakad natt än om ut
trycket af besegrade känslor.
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Likväl hade hon för ögonblicket gått som segrarinna ur en 
svår kamp med sitt eget hjerta.

Då hon föregående afton såg sin räddare i ögonen så hade
det händt, som hon långe omedvetet hade fruktat — kärleken till
den vackre mannen hade mäktigt flammat upp. Ett ögonblick hade

on vant såsom bedöfvad deraf, men sednare, då hon var ensam
och vid lugn öfverläggning måste säga sig, att förhållandena gjorde
en föiemng omojljg, så hade hon beslutat att med all makt under- 
trycka denna kärlek.

Sedan hon länge hängifvit sig åt smärtan öfver den lycka, 
som hon måste försaka, hade ett märkvärdigt lugn kommit öfver 
henne, försakelsen syntes henne icke mera så svår.

Nu när hon hörde bullret af Alberts vagn och ljudet af hans 
stamma skulle detta lugn bestå det första profvet.

Och hon bestod verkligen profvet.
Väl tyckte hon, att hennes hjertas pulsslag ville stocka sig. 

men det var blott för en sekund. Hon reste sig och gick emot 
vagnen, talade, medan den höll stilla, några ord med sin bror: 
uru mycket det gladde henne, att han ändtligen fått tillåtelse att 

njuta friska luften, och vände sig derpå med vänlig men dock 
något tillbakadragen ton till Gustaf, i det hon sade:

„Jag glader mig mycket, herr Ekström, öfver att Albert i
Er icke blott har fått en så god sjukskötare utan äfven en man.
åt hvilken han kan hängifva sig med fullt förtroende. Jag hyser
en fast förhoppning, att han under Er vård åter blifver helt och 
hållet frisk.“

„Det hoppas äfven jag af allt mitt hjerta,“ svarade Gustaf, 
tvärs hjerta ett ögonblick hade darrat, då hon kom der, så stolt 
så skön, och så lugn. Men han var stark nog att undertrycka 
sina känslor och icke förlora sin sjelfbeherskning.

„Det har gjort oss alla mycket ondt,“ fortfor den unga flickan, 
„att vi icke förr kunnat tacka Eder för Er modiga gerning. Jag 
har hört, att Ni insjuknade genast efter teaterbranden? Det var
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väl icke i följd af Er ansträngning eller kanske i följd af bränn
såret i Er band?4,

„Äh nej, såret läktes ganska raskt och var blott helt ytligt; 
jag led af en tyfös feber.44

„Ni var väl icke farligt sjuk?44

„Icke så farligt men jag var dock derigenom fjettrad vid 
sängen, och det hindrade mig att genom Er herr fars offentliga 
uppfordran lå veta, hvem jag haft lyckan att rädda.“

„Och slumpen förde Er hit — hvilken sällsam ödets skickelse!“
Då hon sagt detta, stirrade hon ett ögonblick framför sig, 

men strax derpå fortfor hon:
„När jag den tjugofjerde februari vaknade ur min vanmakt 

— jag kan egentligen knappt säga vaknade, ty jag befann mig 
ännu i en fullständig dröm, fastän jag såg och hörde — när jag 
riktigare sagt slog upp ögonen, så såg jag tydligt, att Ni förband 
Er hand med en duk. Först sednare, när jag hade återvändt till 
klart medvetande, fann jag den förbrända handsken, och då först 
kunde jag säga mig, att Ni måste hafva bränt Er hand.44

„Äfven för mig, nådig fröken, var hela aftonen som en dröm, 
och ännu förekommer det mig ofta, som jag aldrig i verkligheten 
hade upplefvat alltsammans.44

„Det är på samma sätt äfven med mig.44

„Jag hade den fasta öfvertygelsen, att jag aldrig skulle få

återse Er.44

„Och jag har hoppats att blifva i tillfälle att få uttala min 
tacksamhet till min räddare!“

„I går afton kom mig från alla sidor tacksamhet till del på
ett sätt, så att jag känner mig djupt förlägen.44

nNi tillbakavisade allt,44 sade Albert, „på ett så ridderligt 
sätt att skulden ännu hvilar tungt på oss. Emellertid skola vi 
alla bemöda oss — för att afbörda blott en liten del deraf — att
göra Er vistelse här så angenäm som möjligt.44

„Jag önskar mycket att Ni måtte trifvas här,44 tilläde Rosa, 
„och att Ni icke allt för mycket mätte sakna hufvudstadens nöjen.44
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„Hvad ^ äro hufvudstadens nöjen ?“ utropade Gustaf hänförd, 
„mot att vistas i den vederqvickande luften under dessa maje
stätiska träd. Jag känner mig här sä väl, som jag ännu aldrig har 
känt mig!“

Hvad hon hittills ovillkorligen hade undvikit, skedde nu. 
Rosa säg upp till honom, hennes ögon mötte hans, som i detta 
Ögonblick strålade af glädje, men — hennes hjerta blef stilla.

Hennes kinder fingo ej högre färg, och man kunde icke 
märka den minsta darring hos henne.

Hon samtalade ännu ett ögonblick med Albert, berättade honom 
att hennes far fått ett bref från onkeln - ministern, hvari denne 
sknfvit, att han under sommarens lopp ämnade besöka Sporreholm. 
Derpå räckte hon Albert handen, sade ett vänligt adjö till båda 
och vandrade åt slottet utan att se sig om.

„Det var det första profvet,“ hviskade hon. „Jag har bestått
det. Jag har segrat! Gud, jag tackar dig! Gif mig äfven fort- 
farande kraft.

Hon kände sig lättad och friare än på lång tid.

*

Gustaf och Albert fortsatte sin väg, till en början under 
tystnad ty båda voro sysselsatta med sina egna tankar. Snart 
kom dock ett lifligt samtal åter i gång, och sedan de på denna 
iard uppsökt ännu åtskilliga platser, der de icke varit på för- 
middagen, återvände de till sina rum.

Klockan fyra blef middagsmåltiden serverad åt sekreteraren.
Dörrarne stängdes, och Albert fick åter sin lilla portion kött och
något vin. Han påstod att detta smakade honom ännu bättre än
vid frukosten, och att han nästa gång skulle utveckla en utom
ordentlig aptit.

Efter middagen for Gustaf med kusken Wilhelm till järnvägs
stationen, der han i expeditionen erhöll sin koffert och ett bref 
från madam Appelqvist.
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Föregående dag hade han afsändt ett bref, som lydde sålunda:

»Min kåra, goda Tante!
Du blir troligen mycket förvånad öfver att redan så snart 

erhålla ett andra bref från mig. Jag hoppas här kunna nå 
det mål, hvarför jag lemnade hufvudstaden.

Jag kommer i dag med en bön till dig: skicka mig min 
stora resekoffert och nedpacka deri följande föremål:

1) Det medicinska arbete som står i andra facket i bokskåpet.
2) Elektricitetsmaskinen, som befinner sig underst i glasskåpet.
-3) Alla mina bästa kläder och min finaste tvätt.
4) Två eller tre lådor fina cigarrer.
b) Sex flaskor af det finaste ’Chateau Lafitte’, af samma sort 

som du köpte åt mig i Högstedts vinhandel.
Packa in alltsammans med den allra största omsorg, så att 

alltsammans kommer fullkomligt oskadadt fram. Om det är 
dig på något sätt möjligt, kära goda tante, så var så vänlig 
och besörj allt genast efter mottagandet af mitt bref, så att 
kofferten kan afskickas med middagståget eller allra sednast 
med aftontåget. Adresera den till »Gustaf Ekström«, icke 
doktor Gustaf Ekström, »Sporreholms jernvägsstation. Att af- 
hemtas.»

Jag befinner mig mycket väl samt belsar dig och farbror 
Appelqvist på det hjertligaste.

Eder Gustaf.«

Madam Appelqvists bref lydde sålunda:

»Kära Gustaf!
Du kan icke tro, huru glad jag blef att få ett lifstecken 

ifrån dig. Både Appelqvist och jag äro ännu ganska mod
stulna öfver din resa, och till en början hade vi icke smak 
för hvarken vått eller tort. Till all lycka fick jag ditt bref, 
innan jag for till torget Nu voro goda råd dyra. Du vet 
sjelf, huru litet Appelqvist passar för handel. Han ger alltid
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för mycket eller för litet vara for penningarne, men ord kan 
han intet gifva alls. I dag fick det dock gå huru det ville. 
Appelqvist for med vagnen till torget, sedan jag förut noga 
och i flera repriser instruerat honom om priserna, och jag 
började genast att packa din koffert som jag äfven i rätt tid 
fick i ordning. Jag vill icke ställa några nyfikna frågor till 
dig, hvar du är och hvad du har för dig, men du skulle be-

. reda mig och min gubbe en stor glädje, om du emellanåt 
ville skrifva några ord.

Om jag blott då och då får se några rader ifrån dig så 
är jag tillfreds, vi hålla ju så innerligt mycket utaf dig och 
hafva dig lika kär som om du voro vår köttslige son.

Jag måste nu sluta, ty jag blir rörd. Gubben helsar. 
Gud vare med dig, dig helsar af allt hjerta din tante

Caroline Appelqvist.«

»Den präktiga gumman,« sade Gustaf, sedan han läst brefvet, 
och äfven han kände sig rörd.

»Ja du har handlat emot mig som en andra mor. Jag 
håller också dig och din make hjertligt kära «

Han lade det bref, som han nyss förut skrifvit, i breflådan, 
lät forsla kofferten på vagnen och for tillbaka till slottet.

Framför den stora porten såg han den högtidliga galavagnen 
hålla. På kuskbocken satt med sitt långa svarta skägg stall
mästaren sjelf.

»Skall herrskapet resa bort?« frågade Gustaf Wilhelm.
»Ja svarade denne, de skola till Apelskog till grefve Cronstedts.

Grefve Silfverhjelms äro der på besök och derför är vårt herrskap 
dit bjudet.«

Sedan kofferten blifvit inburen i Gustafs rum, gick denne in 
till Albert.

»Nå« ropade den sednare emot honom; ->har elektricitets- 
maskinen kommit?«

»Den är här.«
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»Gudskelof! Vill Ni börja ännu i dag?«
»Ju för desto heldre.«
»Godt jag är redo.«
Under det att Gustaf gjorde de nödiga förberedelserna, sade 

Albert :
»I afton komma vi att blifva ensamma.«
»Jag har redan hört af kusken Wilhelm, att herrskapet skall 

till Apelskog, och jag såg vagnen redan stå i ordning utanför 
porten.«

»Det faller sig ganska lägligt, att jag i afton icke behöfver 
sitta inne i familjerummet. Jag känner mig tröttare än på lång 
tid, så att jag tidigt vill gå till sängs. Det torde komma af 
luftens inverkan.«

Gustaf stängde nu sorgfälligt alla dörrar, stälde ett stort bord 
midt i rummet, klädde af den sjuke så mycket som var nödigt, 
lyftade honom ur vagnen och lade honom på det med kuddar be
lagda bordet. Derefter lät han elektriciteten börja att verka, och 
snart hade han den glädjen att se, att först det ena sedan det 
andra benet drog sig tillsammans, hvarvid Albert i dem förnam 
en egendomlig känsla.

»Ledningen i nervsystemet är ännu icke afbruten, Ni kommer 
att blifva frisk Albert!«

»O, hvilket glädjebudskap! huru skall jag någonsin kunna 
tacka Er!«

»Ni har alls icke att tacka mig, min unge vän, utan blott 
slumpen, som fört mig hit och gjort mig till Er läkare. Det är 
helt enkelt en slump, som gör att jag vet något mera än Er hus
läkare, hvilken icke har den aflägsnaste aning om den nyare me
dicinen, och derföre kan jag bota Er. Hade han haft något större
kunskaper så hade Ni redan för ett år sedan kunnat gå omkring
som en annan menniska på Edra två ben. Får jag nu hjelpa Er 
tillbaka i Er vagn?«

»Om jag nu mot vanan något tidigare går till hvila, hvad
ämnar Ni då taga Er för? Slottet är tomt. Anna Berglund har

Skandinaviskt National-Bibliothek. 48. Helvetets trappor. 48.
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redan gått till prestgården, och mina lärare ämna sig till gäst- 
gifvaregården för att dricka en bägare. Kanske Ni vill följa 
med dem?«

»Jag är i dag icke hågad för att rumla och skulle egentligen 
gerna i afton vilja begagna tiden för att här i slottet aflägga ett 
besök. Värdinnan på jernvägsstationen, Er synnerliga väninna, gaf 
mig det goda rådet, när vi en gång tillfälligtvis komma att tala 
om slottets för mig ännu obekanta förhållanden, att uppbjuda allt 
för att förvärfva mig kammartjenarens gunst, hvilken för min 
ställning vore af vigt« Ni sjelf har sagt mig, att han här besitter 
en stor magt. Då jag nu eger Er gunst i lika hög som oförtjent 
grad, så behöfde jag väl knappt söka hans, men ju flera bunds- 
förvandter, desto större styrka! Hvad som kan åstadkommas med 
så ringa medel bör man icke försmå att göra. Jag ämnar att göra 
honom ett formligt besök på hans rum, och då han, som jag har 
hört, tycker om ett glas fint vin, så kan jag äfven tjena dermed 
ty jag har en snäll tante, som varit så vänlig att lägga några 
flaskor bland mina öfriga saker. Visar han lust dertill, så vill jag 
gerna uppoffra en eller flera af dem.«

»Den tanken är alldeles förträfflig, och jag råder Er att ut
föra Er föresats. Hans magt är verkligen obegriplig, och har Ni 
honom till vän, så är Ni i alla fall tryggad för intriger från hans 
sida. Jag önskar mycket, att Ni måtte vinna hans gunst. För 
öfrigt tror jag, att det icke skall falla Er svårt, ty Ni har fallit 
honom i tycket. För en stund sedan, när Ni var rest till jern- 
vägsstationen, sade han till mig:«

»Er sekreterare har ett mycket angenämt yttre, isynnerhet 
har han vackra ögon som erinra mig om en för längesedan död 
väninna« Jag är glad, att Ni gjort en så god acqvisition.«

»Det är en god början,« sade Gustaf, och packade sina appa
rater tillsammans för att åter nedlägga dem i sin koffert.

Tiden till aftonen fördrefs dermed, att Gustaf på Alberts 
önskan spelade på flygeln och sjöng några sånger. Han hade ett
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mycket godt musikaliskt minne och kunde utföra många saker, ofta 
stora svåra stycken utan noter, Hans sånger och arior, af hviika 
han kunde en mängd utantill, acompagnerade han sjelf. Han sjöng 
åtskilliga sånger af Franzén och Lindblad, och sedan några folk 
visor, hvarom Albert bad honom. Till slut sjöng han en sang af 

Ernst Beckman det var »Dödstanken«:

När från almen gulnade löfvet faller,
Sjunker sakta ned emot jordens sköte,
Vaggadt ljuft af vindarnas milda händer

Ännu i döden;

När på vesterns somnande aftonskyar 
Solens varma glödande kyssar blekna,
Smälta bort i rodnande färg och slutligt

Slockna i natten;

När en yngling sänkes i grafvens sköte,
Skördad, blomman lik, uti vårlig knoppning,
Och från modrens öga en hoppets ängel

Tårarna torkar;

O! då grips min själ af en sällsam längtan,
Och jag blickar upp mot den gröna kullen,
Der vid björkars sus i den vigda jorden

Vandraren slumrar.

Och jag trår att lägga mitt trötta hufvud 
Ned till ro och höra den sista tonen 
Af min lifsdikt klagande genombäfva

Väsendets strängar.

_ _ Dock, o Gud, du lifvets och dodens herre,.
Låt ej förr de klappande pulsar stanna,
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An du prydt min stängel med trons och hoppets

Svällande knoppar.

Tag ej förr min själ ifrån jordens dalar,
Än likt skyn jag speglar din klarhets stråle, __
Då skall dödens ängel, som skörden mejar,

Le genom tårar.«

Det vai en egendomlig, väl enkel men gripande molodi, som 
stämde till vemod.

»Huru kommer Ni till denna sång?, sade Albert. »Det var 
en sällsam och dyster visa! Dikten är ju af Beckman, men hvem 
ar komponisten ? Jag tänker mig, att det måste vara en svårt sjuk 
person, som redan i tankarna kunnat fira sin egen likbegängelse. «

»Hvem som har komponerat den, kan jag icke säga Er, me
lodien är i alla fall äldre än dikten, och jag känner den sedan 
min spadaste barndom. Denna melodi var den enda, som min far 
kunde sjunga, och oräkneliga gånger har jag hört den af honom. 
Den passar äfven förträffligt till en vaggvisa.«

•»Till en vaggvisa?«
»Ja en som min far hvarje afton sjöng vid min lilla säng, då

jag ännu var helt liten, och ofta insomnade jag, innan sången 
var slut.«

»Ett barn blir ej på samma sätt berörd af det vemodiga, — 
men har man en gång börjat att tänka på afslutning och död så — «

»Har sången berört Er oangenämt?«
»Icke det, men den tanken kom ovilkorligen öfver mig. att 

äfven mig omsväfvar nära dödens engel, och att jag egentligen ännu
står på grafvens rand, utsatt för faran att nedstötas af mina död- 
gräfvare, doktor Werner och ßudolf.«

»För bakhåll äro vi gudskelof skyddade, och ett öppet angrepp 
på Ert lif skola de icke våga.«

»Nej, nej, det var blott en dårskap att hängifva mig åt så
dana tankar, men melodien är i stånd att uppväcka dödsaningar!«
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»Dödsaningar?«
»Har Ni icke som helt frisk och sund menniska ibland tänkt 

på, att Ni en gång kan dö, kanske sent men kanske äfven snart?«
»Jo naturligtvis.«
»Nå väl, vid Er sång föll mig just in, att jag kanske snart 

kommer att dö.«
»Men jag ber Er: låt sådana tankar fara!«
»Oroa Er icke vidare de äro redan borta.«
»Jag måste utplåna intrycket af denna sång,« sade Gustaf och 

sjöng med kraftig stämma en munter studentvisa.
Den afsedda verkan uppnåddes. Albert, som hörde denna ko

miska sång för första gången, skrattade högt och hjertligt.
Derute i korridoren bakom dörren, som förde till Alberts 

rum, stod, medan Gustaf sjöng den Bäckmanska sången, en gammal 
hvithårig man, som med spänd uppmärksamhet lyssnade på hvar- 
enda ton i melodien. Hans kropp darrade dervid som af feber- 
frossa , och tårar, som han på långa långa år icke gråtit, rullade 
dervid öfver hans infallna kinder ned på hans svarta frack. Var 
äfven han fattad af dödsaningar? Eller väcktes andra känslor hos 
honom till lif?

När sången var slut, smög han sakta bort, och hans dar
rande läppar hviskade:

»Huru ofta har jag icke hört denna melodi af henne! Huru 
ofta har jag icke önskat mig att förnimma den ännu en gång före 
mitt lifs slut! Nu har jag hört den.«

TJUGOSJETTE KAPITLET.

Minnen.
Kammartjenaren Rydberg bade sina rum i tredje våningen, 

der ett större rum och en mindre sängkammare utgjorde hans bo-
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stad. Båda voro behagligt, nästan elegant inrättade. Han uppe
höll sig också der, så ofta han hade några lediga stunder. Han 
begagnade då tiden till att antingen lugnt sitta i sitt beqväma 
soffhörn och öfverlåta sig åt sina tankar eller genombläddra en 
portfölj med gravyrer, fotografier och ljustryck af alla slag, eller 
också till att genomse ett långt af honom sjelf utskrifvet register 
öfver alla hans tillhörigheter och skatter.

Det var en festdag för honom, när hans herrskap var bjudet 
på något annat ställe till middag eller supé. Då hade han bara 
att se efter, att Albert på föreskrifvet sätt blef betjenad. Den 
öfriga tiden tillbragte han på sitt rum eller i sin skattkammare.

_ Sedan den melankoliska melodien till den grad hade öfver- 
väldigat Eydberg, att han dervid måst gjuta tårar, gick han lång
samt uppför trapporna och in på sitt ram, tände mekaniskt på sin 
lampa, ty skymningen höll redan på att inbryta, samt satte sig 
derefter i sitt soffhörn och stirrade framför sig.

Han hade skrufvat upp sin lampa allt för högt, så att lågan 
ofvantill slog ut genom glaset. I början märkte han det icke. 
Först när en egendomlig lukt utbredde sig, höjde han på hufvudet. 
Han måste resa sig för att skrufva ned lampan, och denna om
ständighet återkallade honom till verkligheten. Han satte sig icke
åter, utan började med händerna på ryggen vandra fram och till- 
baka i rummet

»Hvarifrån hade han fått den sången?« sade han för sig sjelf, 
»samma sång, som hon fordom så ofta sjöng. Sedan har jag 
aldrig hört den, förrän plötsligt nu af en person som redan från 
början erinrat mig om henne. Är det icke samma bruna ögon? 
Kan här något sammanhang ega rum? Sällsamt i sanning! Det 
är äfven samma bruna hår. Det är samma vackra tänder. Och 
då han skrattar, är likheten ännu större, ty då visa sig samma 
gropar i kinderna som hos henne. Men är det tänkbart, att hennes 
son skulle blifvit qvar i lifvet och att han skulle hafva gift sig? 
Icke uppgifver man väl ett arf på millioner, blott derfor att en 
despotisk stämma sagt: ’Du får det icke, du har ingen rätt der-
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tillf Sådant är icke troligt. Vi voro beredda på en förbittrad 
kamp. Vi hade smidt oss en hel arsenal af vapen, men intet an
grepp följde. Han har slutat sin tillvaro i någon vrå. Det kan 
icke annorlunda vara. Skulle dessa ögon på grafvens tröskel åter- 
väcka alla gömda känslor ur deras sömn och ånyo lifva det bleknade 
minnet, på det jag ännu en gång må genomlefva i tankarna alla 
qval och bekymmer, som jag fordom upplefvat i verkligheten? 
Tvingar mig icke minnet, sedan jag sett dessa ögon, att vandra 
tillbaka till den gamla tiden och ännu en gång genomlefva allt: 
både kärleken och hatet? Huru har jag icke älskat, och huru har 
jag icke hatat? Ja hon var min. Jag ensam hade rätt till henne. 
Jag egde hennes första blyga ungdomskärlek, då fördom och lätt
sinne skiljde oss åt. Jag drog henne sedan upp ur eländet, vår
dade och skötte henne, tills hon tillfrisknade och uppstod till en 
ny tillvaro. Utan mig hade hon omkommit. Hennes lif var mitt 
verk, det tillhörde mig. Då kom han tillbaka från den stora resan* 
på hvilken jag icke kunnat göra honom sällskap, emedan jag hade 
skadat min fot. Han blef längre borta, än han hade ämnat. Jag 
hade lediga dagar och ingenting vidare att göra än att sörja för 
hennes väl och förälska mig i henne. Och så var jag nog dår
aktig att föra honom till henne. Han såg henne, han kom allt 
oftare, och jag anade ingenting, tills jag en dag skulle bekänna, 
för henne min gamla kärlek, hvilket jag hade uppskjutit, just der- 
före att jag ansåg mig så säker. Det var som om taket skulle 
störta ned öfver mig, då hon kom emot mig och räckte mig handen, 
tackade mig för all min vänskap och uppoffring och på samma 
gång sade mig, att hon hade förlofvat sig med baron, som hon 
kände sedan många år tillbaka. Jag sade ingenting och gick stilla 
derifrån, men raseri och hat och hämd kokade i mitt innersta, 
och jag var nära att begå ett mord. En varelse, som jag hade 
tagit upp från gatan, då hon var nära döden, hade nu blifvit min 
herskarinna, som jag endast vågade nalkas med en tjenares vördnad. 
Huru hatade jag icke henne ännu och hatade honom, som hade 
beröfvat mig henne, och hatade sedan deras son, som hade bort
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vara min, som hade kunnat bära mina drag, liksom han nu bar 
sin faders! Jag stadnade emellertid qvar i deras tjenst och grubb
lade på hämd. Hon dog och på henne kunde jag ej mera hämnas, 
men hennes död var för mig en triumf, liksom jag sjelf hade för
orsakat den. Jag ledde honom till bekantskap med en annan 
q vinna, om hvilken jag på förhand viste, att hon såsom maka skulle 
göra honom gränslöst olycklig. Han hade hoppats, att det skulle 
finnas hjerta uti hennes bröst, — och den missräkningen dödade 
honom långsamt men säkert.«

»Var jag nu icke hämnad nog?« fortsatte han efter ett par 
sekunders tystnad. Nej han dog tidigare än jag väntat, men ännu 
fans en varelse i lifvet, på hvilken min harm kunde släcka sig, 
underpanten af deras kärlek, denna kärlek, som hade gjort mig så 
olycklig, fans ännu i lifvet. Jag hatade honom, jag kunde icke se 
honom, ty han bar deras drag, som hade förbittrat min tillvaro. 
Om jag hatat fadern och modern , för det de älskat hvarandra, så 
var det mer än hat, som jag^ kände för sonen, ty han var ett 
lefvande vittnesbörd om denna kärlek. Jag hade blixten i min 
hand, som kunde förderfva honom. Skulle jag slunga den? — Ja, 
det ville jag göra. Några dagar före sitt slut hade baron Carl 
låtit kalla mig till sin säng och sagt:

»Jag känner att jag skall dö. — Rydberg, du har alltid varit 
mig en trogen tjenare och vän. Du har känt min första, ljufva 
älskade gemål och känner äfven min andra. Hon är uppfvld med 
ett onaturligt hat emot mig och Lisens son. Jag har derför redan 
måst skicka honom till en aflägsen pension och måste sluta mitt 
lif utan att återse honom. Hon har redan flera gånger föreslagit 
mig att göra ansökan hos regeringen om att få fideikommissrätten 
öfverflyttad till min son Henning, emedan Lisen var utaf borgerli^ 
börd. Hon ansåg att regeringen skulle bevilja detta så mycket 
lättare, emedan Lisens fars sorgeliga historia ännu var i minne. 
Så stor förmåga än Gundborg besitter att tvinga sinnen under sin 
herskarespira, och så litet motstånd jag annars förmått att sätta 
•emot henne, så var jag dock här orubblig. Ja hon tillät sig till
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och med en dag att uppmana mig att förklara Lisens sons födelse 
icke fullt legitim, emedan vi först blefvo förenade genom den 
verldslige embetsmannen, och vårt förbund, då ingen protestantisk 
prest fans på orten, först ett halft år sednare kunde erhålla kyrkans 
välsignelse. Jag afslog hennes begäran, men jag känner min maka. 
Har hon först en gång fattat en plan, så ryggar hon ej förr, än 
hon öfvervunnit alla hinder. Men på det att nu tillfället att 
utföra hennes afsigter skall fråntagas henne, och på det att hon 
icke må komma i frestelse att faktiskt sätta i verket det, som hon 
hittils blott burit i tankarna, så har jag ur mitt skrifbord borttagit 
alla papper, genom hvilkas tillintetgörelse det kunnat ske, och 
sammanlagt dem i ett paket, som jag förseglat och nu öfverlemnar 
till dig med den bön, att du, sedan mina ögon för alltid slutit sig, 
egenhändigt öfverlemnar det jemte detta bref till pastorn i byn.«

Han lemnade mig bref och paket och tilläde: jag har bedt 
pastorn att bevara dokumenten tills min äldste sons myndighets
ålder, samt först då öfverlemna dem åt honom.

»Jag vet, Rydberg,« sade baron Carl vidare, att ditt hjerta 
är för mycket fastadt vid penningen. Ett sådant hjerta är lätt 
att förföra. På det att du nu må blifva ståndaktig, om något an
bud skulle göras dig, så vill jag redan på förhand göra dig skadeslös. 
Der borta i mitt skrifbord, i det understa facket, ligger en packe 
penningar. Den tillhör dig.«

»Jag tog paketet, brefvet till pastorn och penningarne. — 
Tre dagar sednare var baron Carl död. Att öfverlemna dokumenten 
till mig, — till en falskare adress hade han aldrig kunnat vända 
sig. På aftonen af dödsdagen kom baronessan upp på mitt rum. 
— »Rydberg,« sade hon — Jag har underkastat alla min mans 
gömmor en noggrann undersökning. Jag har icke kunnat finna de 
papper som hafva afseende på hans första äktenskap och hans äldste 
sons födelse. Är det Er bekant, hvar baronen har kunnat gömma 
dem?« — »Jag vet det, fru baronessa!« — »Hvar då?« — 
»Hvar äro de?« — »Det törs jag icke säga Er.« „Törs Ni icke? 
Hvem gaf Er det förbudet?« — »Baronen sjelf, han fruktade, att
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Ni skulle tillintetgöra dem.« — »Rydberg, fråga Ni hvar och en 
af mina ståndsgelikar, om en borgerlig qvinnas son är värdig och 
berättigad , att tillträda ett sådant fideikommiss som Sporreholm ? 
Alla skola dertill svara Er: nej! Amerika är stort, gossen vet 
hvarken hvar hans föräldrar gift sig, eller hvar han är född , om 
det är i Nord- eller Syd-Amerika. Allt är honom obekant! det 
vet jag deraf, att han i sitt sista bref frågar efter alla dessa saker 
och beder sin far att underrätta honom om, huru dermed förhåller 
sig. Rydberg, jag vill gifva Er en glänsande belöning, om Ni 
hjelper mig att hindra, att detta adliga säte, som är provinsens 
stolthet, öfvergår till en äkta och värdig arfvinge. Om papperen 
förstöras, om Ni icke förråder namnen på de platser, der bastarden 
skulle kunna skaffa sig nya, så må han påkalla alla verldens dom- 
stolai , de skola utan bevis icke tillerkänna honom en fotsbredd af 
egendomen. Gif mig papperen, Rydberg, och jag skall lemna Er 
en summa så stor, att Ni skall blifva nöjd:«

»Hvad ville jag ännu mer? För det, som jag skulle hafva 
gjort för intet blott för att tillfredsställa mitt hat, bjöd man mig nu 
på köpet en stor summa penningar.

»Jag svarade baronessan:
»Om jag gör det, så gör jag det, emedan jag håller af baron 

Henning och icke tycker om hans äldre, vekhjertade halfbror. 
Men papperen lemnar jag icke ifrån mig. Jag har lofvat salig herr 
baron att hvarken lemna dem i Edra händer eller förstöra dem, och 
det löftet vill jag hålla. Men jag svär Er, att hvarken lemna dera 
åt den som Ni vill utestänga från Sporreholm eller åt någon annan 
person, så länge som den förre lefver, och jag skall gömma do
kumenten på ett ställe, der ingen mensklig själ skall kunna vara i 
stånd att finna dem.

Baronessan gjorde sig all möda för att öfvertala mig att ut- 
lemna eller tillintetgöra papperen. Hon gjorde mig ännu större 
löften, men jag blef fast. Jag skulle ju också hafva varit en narr, 
om jag hade afhändt mig ett medel, hvarigenom jag för alla tider 
kunde hålla baronessan mig förbunden. Ty så länge jag var i be-



sittning af dessa handlingar, måste hon nödd och tvungen be
handla mig vänligt.

»En utom mig fans ännu, som visste, hvar baron Carl hade 
uppehållit sig i Amerika, och livar han blifvit gift. Jag blef af- 
sänd, för att bearbeta denna, och hon förband sig edligen för en 
rund summa att icke för någon nämna namnen på de amerikanska 
städerna. Åfven detta lyckades således. Då kom arfvingen. I 
fulla drag kunde jag nu dricka ur hämdens bägare, och jag gjorde 
det med passionerad vällust. Utan medlidande såg jag honom, som 
nu bort vara min rättmätige husbonde, sjunka samman af smärta 
och förtrytelse, då jag sade honom, att hans mor icke hade vant 
annat än baronens älskarinna, att hans härkomst var oäkta, och 
att han på stället skulle lemna slottet. Hans mors enskilda till
hörigheter skulle skickas till gästgifvaren i byn. Icke en ring, ett 
smycke eller den minsta småsak skulle han sakna.«

»Han gick och har aldrig kommit tillbaka. Nu offentlig
gjordes skandalen, och vare sig att folk trodde på historien eller icke 
så teg man. Baronens lik var knappt bisatt, förr än baronessan 
Lisen togs upp ur sin marmorkista och nedgräfdes bakom kapellet.«

»Nu var min hämnd tillfredsstäld. Jag unnade henne icke en 
gång att i döden få hvila vid bans sida, och äfven han borde för
lora henne. Det är dock besynnerligt, att man så ofta i lifvet 
tänker och handlar, som om de döda ännu kunde tänka och känna. 
Min tro på det stora intet har med åren blifvit mycket skakad.«

»Från det ögonblick, då de döda makarne blefvo skiljda, före
föll det mig, som om jag nu på nytt kunde våga att älska Lisen. 
Det agg, som jag så många år burit emot henne, försvann allt 
mer, och i dess ställe trädde en svärmisk kärlek till den döda. 
Jag tänkte icke mera på all missräkning, som hon hade för
orsakat mig, eller på min frätande svartsjuka. Jag tänkte blott på 
den lyckliga tid, då jag fick tjena henne, och då hon blef frisk 
under min vård. Mången aftonstund har jag vandrat till hennes 
graf, och der har jag talat med henne, liksom om hon kunnat höra 
och förstå mig dernere i sin kalla boning under torfvan. Efterhand



576

aftogo emellertid dessa besök. Med min tilltagande ålderdom for- 
bleknade minnet af hela historien.

*

Allt detta, som vi nu i tidsföljd berättat, dels talade kammar- 
tjenaren halfhögt för sig sjelf, och dels tänkte han det inom sig. 
Men de minnen, som han besvor fram, kommo icke i ordning, så
som vi upptecknat dem, utan ilade språngvis hit och dit. Än var 
han med dem i Amerika och än i Sverige. Han hade åter satt
sig i hörnet af sin soffas Men slutligen rusade han åter upp från
sin plats och utropade:

»Och nu kommer en person hit med hennes ansigtsdrag, och
alla doda stå åter upp, och den gamla tiden vänder tillbaka.
Hvem är du, gåtlika menniska, till hvilken hela min själ känner 
sig dragen? Kan en sådan likhet vara en blott tillfällighet? Kan 
vistelsen här af en man med sådan likhet vara blott en slump ? 
Om han vore baron Carls och Lisens sonson! Äfven hatet mot 
deras son är nu förbleknadt, och denne har hennes ögon, som jag 
egnat mitt hjerta! — Men hvad vill han här? Han har skaffat 
sig inträde här som en simpel betjent. Hvad baronessan berättade, 
att han antagit platsen blott för den höga lönens skull, för att 
fortjena respengar till Amerika - att han i hufvudstaden varit 
sjukhusvaktmästare och så vidare, kan alltsammans vara historier, 
som han begagnat som förevändning för att komma hit! Skulle 
han hafva kommit för Kosas skull? Albert påstod, att han ieke 
vetat, hvem han räddat, att han varit sjuk och till följd deraf icke 
läst baronens uppfordrande annons. Men äfven allt detta kan vara 
diktadt. Skulle han älska henne? Han ser icke ut som om hans 
rätta plats vore i en underordnad ställning.

„Likheten med Lisen är för stor,“ fortfor Rydberg i sitt, li- 
delsefulla samtal med sig sjelf. „Huru skall jag kunna få veta, 
om denne hemlighetsfulle unge man verkligen är hennes sonson, 
eller om blott en nyck af slumpen gäckas med mig ? Och är han



577

det, har han åfven kommit hit blott för att lära känna den 
terräng, på hvilken han sedan skall börja sin strid. Ah, baronessa 
Crundborg, nu skulle min obetydliga person dock åter kunna blifva 
af något större vigt för Ers Nåd! Du har under årens lopp blifvit 
allt för säker. Din stolthet och ditt högmod tro sig stå på en 
så oantastbar höjd, att ingen jordisk magt mera förmår att störta 
ned dem. Du trodde, och äfven jag har trott, att Lisens son icke 
längre fans bland de lefvandes antal. Ja, vore han död och icke 
hade lemnat någon arfvinge efter sig, så kunde inga papper i 
verlden rygga baron Henning från hans säkra besittning af fidei
kommisset. Du trodde dig i din stolthet åter kunna degradera din 
fordne bundsförvandt till en kammartjenares rol, när din stolthet 
uppreste sig mot den närmare bekantskapen, så att jag sedan ofta 
har nödgats erinra dig om de gamla tiderna. Det är icke omöjligt, 
att förhållanden nu komma, som skola erinra dig derom på ett 
mindre vänligt sätt, än jag har gjort. Och dock är det ännu all
tid jag, som kan spränga dig och all din härlighet i luften !“

Under denna monolog hade Rydberg åter vandrat upp och 
ned i rummet. Han stannade nu vid bordet, skrufvade litet på 
lampan och sammanknäppte derefter sina magra händer, sägande:

„Och var det icke redan ett förebud till kommande händelser, 
att duken hade fallit ned, och Lisen såg på mig med ett lyckligt, 
tillfredsstäldt leende? Jag har redan sedan lång tid tillbaka en 
aning, att före min död något utomordentligt kommer att ske. 
Jag kan icke sofva om nätterna, och när jag en gång slumrar in, 
så drömmer jag bara om Lisen.

,,Huru skall jag kunna komma till någon visshet? Att direkt 
fråga honom är omöjligt. Är han baron Carl Sporres sonson, så 
har han nog af sin far erfarit hela denna historia och vet, att jag 
är hans argaste fiende. Jag är den siste, för hvilken han kommer 
att förråda sitt incognito. Få tillfällen erbjuda sig att få tala med 
honom ensam. I dag skulle det kunna ske, om jag lät bedja 
honom att, sedan Albert gått till hvila, komma upp till mig en 
liten stund. Jag sätter för honom ett glas vin — ack, mitt sköna
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578

vin, men det måste uppoffras. Vin löser tungans band — om jag 
känner honom på pulsen fint och försigtigt. Kanske förråder han 
sig genom något obetydligt ord! Jag är ju icke oskicklig i att 
ställa mina frågor!“

*

*■

Nästan detsamma hviskade Gustaf för sig, när han steg upp 
för trappan för att göra visit hos kammartjenaren Rydberg. Sedan 
morgonen denna dag hade ett inre lugn kommit öfver honom. Af 
hans fars minnesteckningar framgick med temlig klarhet äktheten 
af hans härkomst. Men grunderna, så upplysande de voro, kunde 
alltid blott vara af rent subjektiv natur. Intet verkligt bevis fans 
för handen. Den förskjutnes son kunde ännu icke alldeles värja 
sig för ett lätt tvifvel. Kunde icke hans grunder bestridas? Det 
var ju någon möjlighet, att hans farföräldrar väl varit lagligt för
bundna genom en borgerlig embetsakt, men att baron Carl kommit 
att uppskjuta den kyrkliga vigseln, till Lisens död omöjliggjort 
densamma.

TJUGOSJUNDE KAPITLET.

Ett politiskt samtal.

Rydberg var just i begrepp att öppna dörren för att låta den 
första betjent, han kunde träffa på, söka upp herr Ekström, då det 
klappade på dörren. Han trodde, att det var någon af tjenste- 
folket, som hade att anmäla eller efterfråga något. Glad öfver att 
han med detsamma kunde få sitt ärende uträttadt, och ej vidare 
behöfde att göra sig besvär, ropade han högt: „stig in“, men
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han trädde öfverraskad tillbaka, då han fick se, hvem som steg in 
öfver tröskeln.

„Förlåt, herr kammartjenare,“ sade Gustaf med sitt angenäma, 
välljudande organ, och bugade sig dervid höfligt, „att jag tillåter 
mig att störa Er så sent.“

„Ni stör mig icke alls, herr sekreterare,“ svarade Rydberg 
förbindligt. År det någon särskild önskan, som för Er till mig?“

„Just icke det, men jag ville tillåta mig att aflägga en of
ficiel nykomlingsvisit hos Er!“

,,Ah, det var mycket angenämt för mig. Var så god och 
sitt ner !“

„Herrskapet är inte hemma. Unge baronen har just nu gått 
till hvila. Det är visserligen ingen passande tid för att göra be
sök, men under dagen har man knappt en stund ledig från 
göromål. —“

„Aldeles riktigt. Om dagen hafva vi sällan tid, och om vi 
skola besöka hvarandra, så måste vi göra det på qvällstunderna. 
Sitt inte der borta på stolen, herr Ekström, utan kom hit i soffan!“

Gustaf tog plats i det ena soffhörnet och Rydberg i det 
andra.

„Jag tackar Er för öfrigt ganska mycket, bäste herr sekre
terare, att Ni varit så artig och först gjort besök hos mig. Jag 
tänker, att vi skola nog blifva goda vänner.“

„Det var min afsigt att bedja om Ert umgänge och vänskap.“
„Mycket vänligt. Jag kan helt öppet tillstå för Er, att Ni 

redan från början har behagat mig ganska mycket, så går det 
kanske lättare att få bekantskapen i gång. Ert besök är mig i 
sjelfva verket mycket välkommet. Jag kan inte gå till sängs så 
tidigt, eftersom jag i alla fall inte får sofva, och jag är glad åt att
en stund få njuta af Ert sällskap.“

„Medan vi hålla på att utbyta komplimenter, herr Rydberg, 
så tillåt mig anmärka, att jag redan vid första sammanträffandet 
kände mig dragen till Er, emedan Ni har en stor likhet i utseendet 
med min aflidne farfar.“
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„Jaså,“ sade Rydberg, men han tänkte inom sig: „Har han 
veikligen haft en farfar, som han har känt, eller är det bara en 
list för att föra mig på falska vägar? Det var ett mycket fint 
drag, men så lätt låter man icke narra sig.“

„Är Ni född i hufvudstaden, herr Ekström?“ frågade han nu 
högt, i det han reste sig.

„Ja.“
„Lefva Edra föräldrar ännu?“
„Nej, min mor dog, då jag endast var två år gammal, och 

min far för fem år sedan.“
„Var Er far icke köpman?“ frågade Rydberg vidare, i det 

han gick till skänken och derur framtog en flaska och två glas.
„Nej, han var skrifvare hos en sakförare, och der var äfven 

jag en tid, innan jag blef anstäld vid lazarettet.“ — Se girig- 
buken sätter fram vin, tänkte Ekström. Då har han samma syfte 
med mig, som jag med honom, att få tungan löst. Han kan väl 
omöjligen hafva någon gissning. Eller har jag verkligen som skog
vaktaregumman påstod, min farmors ögon och är lik henne? Dä 
gäller det att vara försigtig och påpasslig.

„Och Er farfar,“ sade kammartjenaren, och slog upp en flaska
St. Julien, „hvad var han? Det intresserar mig, då jag lär likna 
honom.“

„Han var vaktmästare och skötte trots sin ålder och sina 
hvita hår sin plats ända till kort före sin död.“

„Väl instuderadt !“ tänkte Rydberg och slog glasen fulla. 
„Jag skall väl få dig i förlägenhet för mina frågor. — Låt oss 
nu klinga för god grannsämja,“ sade han högt.

Sedan de klingat och druckit, fortfor han.
„Har Ni någon gång någon särskild önskan här i slottet, så 

vänd Er lugnt till mig. Allt hvad i mina krafter står, vill jag 
gerna göra för Er.“

»Ni är mycket god. Jag skall komma ihåg Ert löfte. Vinet 
är godt,«
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»En present af gamla baronessan för att stärka mina gamla
leder.«

»Ni har väl länge varit kammartjenare hos den Sporreska 
familjen?« -

»Åhja. Aflidne baronen engagerade mig, då han i sina unga 
år reste utrikes.«

»Jag har redan hört berättas om aflidna baronens många 
utländska resor. — Och på alla dessa bar Ni gjort honom sällskap. 
O, det måste hafva varit intressant. Yoren I icke i Asien?«

»Nej dit hunno vi aldrig. En sådan resa var nog påtänkt 
men blef aldrig af, emedan —«

»Emedan —?«
»Det kom något emellan. —- Baronen hade förlorat lusten 

för resor.«
»Antagligen i kärlekens armar? Han hade väl då förmält sig?«
»Inte precis förmält.«
Gustaf tänkte; »Ett djerft språng rakt på saken kan icke 

skada,« och högt sade han: »eller var det hans sköna älskarinna, 
som hindrade honom?«

Inom sig bad han sin farmors minne om förlåtelse för det 
ord han begagnade.

Rydberg såg på honom öfverraskad och betonade hvart enda 
ord, då han sade:

»Hvad vet då Ni om denna historia?«
»Jag har hört hvarjehanda derom.«
»Och det skulle vara?«
»Man talar ju om sådan tilldragelse, och dervid uppfriskas 

ovilkorligen gamla minnen.«
»Om hvilken tilldragelse?«
»Om likets uppgräfvande.«
»Hvilket lik?« utropade Rydberg med oförstäld förvåning.
»Baron Carls förra älskarinnas.«
»Har man gräft upp det liket? Hvem har gräft upp det?«
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»Det skedde på baronessans befallning och under baron Rudolfs 
ledning. «

»Det är inte möjligt! Det kan inte vara sant!« utropade
kammartjenaren med nästan förstörd uppsyn. »Och hvart har man 
fört liket?«

»Till byns kyrkogård.«
»Och derom får jag ej veta ett ord förr än nu! Och det 

har skett bakom min rygg? Andra menniskor tala derom? Jag 
är den siste, som får höra det! Ah! det är nedrigt!«

»Ni blir så upprörd, berr Rydberg.«
»Upprörd? Är jag upprörd?« Han kände sjelf, att han hade 

låtit föra sig för långt och sökte att fatta sig. »Nå ja, jag är 
också upprörd. Min heder som kammartjenare är sårad. Jag blir 
¥ii för gammal för baronessan! Hon tror sig kunna undvara 
mma tjenster. Förr kunde ingen ting ske, utan att baronessan 
förut talade med mig derom. Utförandet blef sedan uppdraget åt 
mig. — Och i denna vigtiga angelägenhet går hon helt och hållet 
förbi mig och skänker sitt förtroende åt denne — baron Rudolf, 
och öfverlåter utförandet åt honom! Men ännu lefver jag!«

De sista orden frampressades väl med sammanbitna tänder 
och dämpad stämma, men Gustaf kunde fullkomligt tydligt för
stå dem.

Efter en paus, under hvilken den gamla mannen gjorde sig 
möda att blifva herre öfver sina känslor, sade han:

»När man årtionden igenom har åtnjutit ett nästan obegrän- 
sadt förtroende, är det tungt, bäste herr sekreterare, då man plöts
ligt blir varse, att man har förlorat det. Af hvem har Ni hört 
denna historia?«

»Jag var sjelf närvarande vid uppgräfningen. När jag för 
fjorton dagar sedan kom hit till slottet, der jag först klockan tolf 
skulle anmäla mig, och jag såg på mitt ur, att jag icke behöfde 
göra mig brådt om, beslöt jag att vid förbipasserandet bese graf- 
kapellet. En slump förde mig bakom detsamma, der fyra arbetare 
vore sysselsatta med att taga kistan upp ur jorden.«



583

»Hvarföre kunde man icke låta henne vara i fred der?« frå
gade kammartjenaren, som ännu ej hunnit fullt lugna sig.

»Man anser, att baronessan velat undgå att behöfva tänka 
sig, att hon sjelf efter döden skulle få en sådan person i sin ome
delbara närhet.«

»Jaså. Och Ni kom lagom så, att Ni fick se kistan?«
»Ja. «
»Sällsamt!«
»Huru menar Ni?«
»Åh, ingenting. Töm Ert glas, herr sekreterare. Vi skola 

icke lemna någonting qvar i flaskan.«
Båda tömde sina glass. Rydberg fylde dem åter.
»Ni har ju rest i Sydamerika med baron Carl, herr Rydberg?»
»Ja, huru vet Ni det?«
»Jag tror, det var baron Albert, som talade derom. Hvad 

var egentligen ändamålet med sådana resor?»
»Egentligen ville baronen väl bese och förströ sig. Men som 

han var en varm idkare af den geografiska vetenskapen, så syssel
satte han sig med att söka utforska källorna för åtskilliga floder.«

»Och vid hvilka floder fingo Ni då uppehålla Er?«
»Ja, minvän, begär inte, att jag skall minnas alla de der namnen!«
»I republiken Chili äro väl inga mycket stora floder?«
»Det vet jag inte. Vi voro aldrig ens i Chili.«
Gustaf slutade med sina frågor. Han kunde sjelf förstå, att 

han icke kunde förvirra kammartjenaren med så ytliga frågor, och 
ordet »Santiago«, som möjligen kunnat bringa honom att tappa 
koncepterna, vågade han icke uttala för att ej förråda sig sjelf.

Det var visserligen blott till det yttre, som Rydberg hade 
lugnat sig öfver *det förbisättande, som hau erfarit från baronessans 
sida. Men hans ton var icke mera upprörd utan hade åter en 
godmodig klang, då han sade:

»Det gläder mig verkligen, bäste herr sekreterare, att man här 
erkänner, hvilken tjenst Ni bevisade den friherrliga familjen genom 
Er ädla, manliga handling vid teaterbranden. Det är ju mycket



angenämt att få en framstående plats, men jag skulle dock i Ert 
ställe icke hafva visat tillbaka erbjudandet af en reellare belöning

»Det föll sig motbjudande för mina inre känslor.«
»Ni har ju i alla fall ingen förmögenhet, eller kanske Ni

har utsigt att få sådan? Har Ni någon, som Ni skulle kunna 
iå ärfva?«

»Jag har inga slägtingar och alltså icke heller utsigt till 
något arf.«

»Vet Ni det så säkert?«
»Fullkomligt säkert!«
»Huru kan man afgöra det med sådan bestämdhet? Man 

har underliga exempel!«
liydberg sänkte ett ögonblick hufvudet och funderade på en 

fråga, hvarigenom han hoppades att framkalla något tecken på Gu
stafs ansigte. Plötsligt reste han hufvudet, såg skarpt på den 
unge mannen och sade:

»Om Ni nu vore en förklädd baron!«
Gustaf var på sin vakt. Kammartjenarens föregående frågor 

hade redan varit af så egendomlig beskaffenhet, att deri tydligen 
låg ett försök att utforska honom. Han var förberedd på hvarje 
tänkbar fråga, äfven om den varit så direkt, som om han vore 
baron Carl Sporres ättling.

»Jag en förklädd baron,« utropade han och skrattade högt 
och otvunget. Huru kommer Ni på sådana tankar, herr kammar- 
tjenare?«

»Skratta Ni åt mig, herr sekreterare. Jag har emellanåt 
ganska tokiga, romantiska ideer När jag ser på Er så här, så 
förekommer det mig, som om Ni med Ert vackra ansigte,’ Er 

ridderliga figur och Ert förnäma sätt alls icke 'vore den som Ni 
öppet synes vara, utan att bakom gömmer sig något förnämt. 
Skulle Ni icke gerna vilja vara till exempel en ung baron ?«

»Nej, det skulle jag verkligen inte. I en sådan rol skulle 
jag icke finna mig tillrätta.«

»Ingen ting är lättare att lära än det. Jag är öfvertygad, att
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om ett sådant erbjudande gjordes Er, skulle Ni taga emot det med 
uppräckta händer.«

»Svårligen.«
»Låtom oss antaga, att Er far, renskrifvaren Ekström icke i 

sjelfva verket vore Er far utan blott hade upptagit Er som eget 
barn, att Ni vore utstött af en elak hand, och att jag vore den
ende, som vore i stånd att förhjelpa Eder till Edra rättigheter, skulle
Ni icke då heller gripa efter Er nya ställning?«

»Jag längtar verkligen icke efter att komma på en sådan höjd
i det menskliga samhället. Hade jag syskon, så skulle jag kanske
göra det , emedan jag ju icke hade rätt att afstå för deras skull. 
Men då detta icke är fallet, skulle jag bestämdt afsäga mig en 
sådan upphöjelse, äfven om den med rätta tillkom mig.«

»Och månne äfven, om den ginge hand i hand med ett arf, 
som kunde skattas i millioner?«

»Hvarföre skola vi sysselsätta oss med dylika fantasibilder, 
herr kammartjenare? Jag är min aflidne fars köttslige och laglige 
son, derpå kan jag aflägga ed.«

»Ni har rätt. Det är onyttiga fantasier. Men jag öfver- 
lemnar mig ofta ganska gerna åt sådana, och här fick jag an
ledning af Ert förnäma utseende.«

Rydberg slog den sista resten i glasen, och sedan båda ännu 
en gång klingat och druckit, stod Gustaf upp, räckte den gamle 
handen och sade: *

»God natt, herr kammartjenare, jag tackar Er för det vänliga 
mottagandet. Jag skall tillåta mig att snart förnya besöket, och 
taga revanche med afseende på vinet, ty min goda tante — jag 
kallar henne bara så, emedan jag håller ganska mycket af henne — 
hade packat ned några flaskor i min koffert.«

»Kom, så snart Er tid det tillåter. Ni är alltid välkommen 
hos mig.«

Den gamle mannen såg på Gustaf med en välvillig blick, 
klappade med sin magra hand helt lätt hans kind och sade:

»När jag blickar in i Ert ungdomliga ansigte, när jag be-
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traktar Edra stora ögon, så måste jag ovilkorligen gå ett femtiotal 
år tillbaka i mina tankar. Då kände jag en flicka med just så
dana ögon och med ett sådant ansigte. — Jag älskade henne. —
Men icke mera derom. — För denna flickas skull är jag Er vän. 
God natt! Sof godt!«

Han räckte Gustaf handen, och denne lemnade rummet

*

Ett ögonblick blef kammartjenaren stående orörlig, sedan sade 
han för sig sjelf:

»Han är likväl Lisens afkomling, äfven om jag icke har något 
annat bevis derför än min känsla! Och är han det, så har han 
antagit en tjenares skepelse för att här få upplysningar och komma 
på spår till de bevis, som fattas honom. Klok är han, mycket 
klok, ett godt hufvud, som icke är så lätt att öfverrumpla. Men 
jag skall nog få fatt i dig. Visshet måste jag hafva. Blir det 
inte i dag, så blir det i morgon. Mig fångar du icke, unge man, 
om jag icke vill låta fånga mig. Gamle Rydberg torde väl ändå 
vara slugare än du! Jag skall nu icke låtsas om, att vi ömse
sidigt hafva känt hvarandra på pulsen. Jag skall icke ställa några 
flera frågor till honom utan invagga honom i den tron, att jag 
icke mera frågar efter hans förflutna lif. Men desto nogare skall 
jag i stillhet gifva akt på honom. Ack, så han liknar Lisen!«

Långsamt afklädde sig den gamle, som i dag åter varit ung 
i sina tankar, och som ännu icke kunde glömma, att han en gång 
alskat en skön flicka. Han hade med afsigt undvikit att fråga, 
hvarifrån Gustaf hade den vemodiga melodi, som en stund förut 
rort honom till tårar. Han hade naturligtvis i alla fall icke fått 
något riktigt svar. Och han hade derigenom lätt kunnat förråda 
för den unga mannen, att han kände igen melodien, och det ville 
han icke till något pris, äfven af den orsaken, att Lisens afbild för 
snart åter skulle undfly honom. Ty han antog, att så snart Gu-
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^tafs incognito blifvit upptäckt, denne skulle anse allt spioneri på 
Sporreholm för onyttigt och åter lemna slottet.

»Den sången, den sången!« suckade han. »Den sången, som 
hon så ofta sjöng, den kan han icke hafva från någon annan än 
sin far, Lisens son.«

Sedan han sakta gnolat melodien för sig sjelf, steg han i sin 
säng, her han ännu vakade, när dagen grydde.

TJUGOÅTTONDE KAPITLET.

Anna Berglund.
Anna Berglund blef icke alltid särskildt bjuden med den 

Sporreska familjen till granskapets förnäma aristokrater, och vid 
sådana tillfällen förordnade baronessan, att hon skulle stanna hemma, 
ehuru den unga hickan nog öfver allt skulle hafva blifvit vänligt

mottagen.
Så hade äfven inträffat vid bjudningen denna dag, och der- 

före ville hon utföra ett länge närdt beslut att aflägga ett besök i 
byn hos pastorn, der hon på länge icke varit. Prestgården var 
henne kär och dyrbar, ty hon var född der. Äfven hennes far och 
farfar hade der skådat dagens ljus. Under tre generationer hade
het lilla pastoratet öfvergått från far till son.

Allt både inom och utom hus kände Anna igen. Det var som 
förr under hennes barndom. Nyss hade dock de dyra minnena 
varit hotade af en allvarsam fara, ty den nuvarande pastorn hade 
redan beslutat att rödja bort alla gamla träd och buskar och göra 
en ny anläggning af hela trädgården. På Annas tårar och böner 
hade han dock medgifvit att uppskjuta denna plan och ännu några 
år låta allt vara i sitt gamla skick. Berglunds Anna, som hon
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“ade: ! byD; Var eljeSt icke Vid D^ot P*hmt hum«r, 
< som hade afseende på hennes tidigt aflidna föräldrar och

hennes barnår, var lätt i stånd att öppna hennes tårekällor.

nna var ,cke mycket stor, men hade en slank och graciös
Miehet °D ,;ar en m' ]“ftig SyMd “ed retande runda former «ch 
Jinighet i alla sina rörelser.

En lätt mantilj kring skuldrorna, en stråhatt på det blonda 
ufvudet, med en parasoll i handen och i en ma-tblå ljus klädning
—e hon slottet och anträdde gångstigen, som ge om skog n 

och öfver angarne förde till byn. g
Så snart bon befann sig under de höga träden, såg hon sig 

om åt alla s.dor, om något menskligt väsen kunde synas och bör-
iunnit ffll sftf“ef\h8g rÖSt SjUnga “ Så”g- H0D hade icke 

mt tall slutet af första versen, förr än hon afhröt sig och sade
for sig sjelf: »Ack, hvilka dumheter!«

Hon måste ovilkorligen tänka på ett kort samtal, som hon 
strax efter middagen hade haft med Rosa. Den sednare hade i dag 

ors a g ngen skrattat på det gamla viset och sagt till Anna:

gärden' 7k d h "T“8“ ^ ^ bor påg den. Akta dig bara för hans eldiga ögon!«
Hvårföre hade hon rodnat^ då väninnan gycklade med henne? 

c var här någon anledning att gyckla ? Hade hon på något på-

Och att gyckla med henne för ett yttrande härom,' och drifva 
rodnaden upp på hennes kinder, det var ju dumheter!
eliest ÎgfildTk en S“Ula ftrargad’* SadC h0n »Rosa är
It h0» Î, h f’ c6“3 h''6 h°n kke b0r‘ gÖra' H™d

betalat henne 7 00 "PPSyn’ °“ « tagit och
enne med samma mynt. Jag är icke hämdlysten eljest

hade jag kunnat gifva henne tillbaka dpn rableknade och föll i vanmat dö I a Mga"’ hTarfÖre h°n 

må akta sia fa V g ’ såS sin ^dare. Hong * hans stora, bruna ögon. Icke för att jag tror, att
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hon känner något för honom — men hon har ju heller ingen an
ledning att hos mig förutsätta något plötsligt intresse. Det är 
verkligen dumheter. Han bara helsade och talade icke ett ord 
med oss.«

Under dessa tankar och tal för sig sjelf hade hon tillryggalagt 
vägen till byn och tog in på den breda gatan, der gästgifvare- 
gården låg på högra sidan. Hon hade fast föresatt sig att icke 
kasta en blick åt gästgifvaregården. Men denna föresats kunde 
hon tyvärr icke utföra, ty gästgifvaren stod utan för dörren med 
pipan i munnen, och det var omöjligt att gå förbi mannen utan 
att helsa. Det hade icke låtit sig göra, om än hundra eldiga ögon 
hade befolkat fönstren i andra våningen.

,,Se, god afton, fröken Berglund,“ ropade redan gästgifvaren 
och lyftade på hatten, innan den unga flickan ännu hade fullt 
hunnit fram midtför honom.

„God afton, herr gästgifvare,“ svarade Anna vänligt och måste 
nu lyfta sina ögon till den helsande, hvarvid en fjerdedels blick 
ströfvade upp till öfre våningen, utan att hon ville det. Der 
var dock gudskelof ingen ting misstänkt att se. Men hade två 
eldiga ögon visat sig der, då kände hon, att hon hade måst rodna 
ännu en gång. Hon blef ju redan aldeles varm i ansigtet, när 
hon tänkte derpå.

Hon kände sig dock lättad och gick vidare. Der reste sig 
redan kyrkan, bakom hvilken prestgården låg. Hon behöfde bara 
gå omkring den gamla kyrkogårdsmuren, så var hon framme.

Huru kom det sig, att hon i dag alls icke kände till den ve
modiga känsla, som annars alltid brukade smyga sig öfver henne, 
när hon såg den gamla prestgården med det brutna taket? Ve
modet instälde sig icke ens, när hon trädde in genom de öppna 
förstugudörrarne i den rymliga förstugan och såg de gamla väl
bekanta rummen.

Det var tyst och stilla i huset. Ingen menniska rörde sig 
hvarken inne i rummen eller i köket. Anna genomvandrade hela
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våningen utan att finna någon. Med vissa uppehåll hörde hon ett 
egendomligt klappande, som tycktes komma från gården.

„Sannolikt sitta familjens medlemmar i trädgården,“ tänkte
hon, „såsom de om eftermiddagarne och aftnarne bruka göra, när 
vädret är varmt.“

Hon gick ut genom bakdörren förbi den med ett trägaller 
inhägnade hönsgården och öfver bakgården. Genom en knarrande 
grind kom hon in i trädgården. Äfven här fans ingen.

„Kanske de äro i lusthuset.“
Detta utgjordes af en sned och hutande gammal brädbygnad, 

till hvilken man icke såg någon ingång, när man kom från bak
gården, ty ingången var anbragt på husets baksida, på det icke 
den kalla nordanvinden skulle blåsa direkt in. Men för att dock
äfven frän denna sida kunna se ut öfver trädgården, hade man der 
anbragt ett fönster.

I lusthusets inre var det ganska hemtrefligt. Der stodo en 
visserligen gammalmodig men beqvåm soffa, ett rundt bord med en 
röd bordduk och flera stolar. Väggarne voro beklädda med gröna 
tapeter, och från taket nedhängde en lampa, hvars sken mildt bröt 
af mot det allt mer försvinnande dagsljuset.

Anna närmade sig med raska steg denna „paviljong,“ såsom 
den redan blifvit kallad på hennes föräldrars tid. Plötsligt blef 
hon dock förskräckt stående. Hennes andedrägt afstannade, och 
hon blef denna gång icke röd utan blek, ty från paviljongens 
fönster stirrade mot henne det, som hon velat undvika, då hon gick 
förbi gästgifvaregården. Der glänste mot henne tvenne eldiga ögon, 
samma ögon, för hvilka Kosa nyss förut hade varnat henne.

Hon hade icke tid att tänka efter, om hon skulle gå vidare 
eller fly, ty egaren af de eldiga ögonen stod redan framför henne, 
gjorde en bugning och sade:

„Jag tror mig hafva den äran att se fröken Berglund. Mitt 
namn är William Leedmarch. Ni har antagligen redan förgäfves 
sökt kyrkoherden eller hans fru. Kyrkoherden är ännu med min 
far i öfre våningen. Vi hafva besett samlingarne der. Fru pa-
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storskan gick just nyss dit upp för att hemta ned de båda herrarne 
till théet. Ah — der komma de redan.‘‘

De sista orden förekommo henne som en frälsningssignal. I 
en så pinaam situation hade hon ännu aldrig varit i hela sitt lif. 
Hvilken lycka, att hon nu kunde vända sig om och gå emot prest- 
frun för att bringa sitt allt mera upphettade ansigte ur dessa farliga 
ögons synhåll!

Anna helsades på det hjertligaste af kyrkoherdeparet. Frun 
presenterade henne sjelf för den äldre herr Leedmarch. Fem mi
nuter senare satt man kring bordet i paviljongen.

Det blef ett lifaktigt samtal. De båda främmande herrarne 
berättade turvis om Amerika och visste att skildra de dervarande 
förhållandena intressant och med lifliga färger. Kyrkoherden och 
hans maka talade om förhållandena i byn och dess omnejd, 
samt om de kringliggande godsen och deras égaré och befolkning* 
Anna talade om slottet och dess innevånare.

Hon hade för länge sedan öfvervunnit sin förskräckelse, och 
fått igen sitt öppna, obesvärade sätt. Betraktade på nära håll 
voro ögonen, för hvilka hon varit så rädd, icke det minsta fruktans
värda. De sågo tvärtom så glada, så lyckliga, så förnöjda ut, det 
utstrålade från dem så mycken munterhet och tillika en sådan hjertlig 
värme, — de kunde vid vissa tillfällen blicka så skälmskt, att det 
verkligen var ett nöje att se på dem. Och då egaren af dessa 
ögon nästan beständigt riktade dem på henne, så fick hon njuta af 
detta nöje i rikt mått.

Pastorn hade redan föregående dag bjudit de båda amerikanarne 
på „husmansskaffhing och ett glas vin.“ Med glädje hade de 
mottagit bjudningen och hade infunnit sig rätt tidigt, så tidigt, att 
pastorskan ännu icke hade riktigt hunnit att duka tebordet. Denna 
omständighet meddelade hon den unga flickan i hviskande ton, då 
man efter intagit the reste sig för att före aftonmåltiden göra en 
promenad genom trädgården.

Pastorskan aflägsnade sig för att sköta om de sista an
ordningarna för måltiden, och Anna följde henne för att hjelpa
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henne dermed. Hon gjorde sådan hjelp mycket gerna, och hvar 
gång som hon besökte prestgården gjorde hon sig på något sätt 
nyttig. Hon gladde sig redan på förhand åt att få lägga hand vid 
husliga göromål och få vara sysselsatt, såsom hon sett sin mor 
vara. Härtill fick hon intet tillfälle på slottet, der sådant arbete 
icke ansågs för passande, och der betjeningen fick göra allt.

Kyrkoherden och hans fru voro ett fint bildadt och rätt- 
tänkande folk, som i hela trakten åtnjöt kärlek och aktning. De 
hade tre gossar, som i dag fått följa med ett fordon på en rcsa
m till staden, der ett akrobatsällskap höll på att gifva före
ställningar.

Mellan Anna och pastorskan bestod, trots skilnaden i år, en 
innerlig vänskap.

För värdinnan kom anbudet om hjelp mycket lägligt, ty det 
var ännu mycket att göra. Skinka och stek skulle skäras upp i 
skifvor för smörgåsbordet, läggas på assietter och prydas med grön 
persilja. Glasen skulle torkas, servietter vikas och läggas fram. 
knifvar och gafflar läggas omkring och ännu mera småsysslor.

Under detta arbete frågade kyrkoherdens fru den unga flickan:
„Säg mig nu uppriktigt, kära Anna, huru tycker Ni om unge 

herr Leedmarch ?“
„Mycket bra !“ svarade den tillfrågade utan att rodna.
„Han tyckes verkligen vara en älskvärd ung man!“
„Jag hade aldrig trott, att man skulle kunna prata så oge- 

neradt med honom.“
„Han hade redan i går sett Er på slottet!“
„Mycket flyktigt.“
„Och likväl måste Ni då ha gjort ett visst intryck på 

honom!“
„Intryck! Huru så?“ sade Anna nästan ängsligt, och denna 

gång var hennes ansigte öfvergjutet af en mycket intensif rodnad.
„Vi besågo att börja med min mans samlingar, och hade knapt 

slutat dermed, förr än han bad mig att gå med honom tillbaka 
ned i trädgården. Jag fann denna bön till en början något be-
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synnerlig, men snart märkte jag, hvarföre han ville tala med "mig 
ensam. Han började genast att tala om Er, berättade mig, att han 
hade sett Er, uttalade sig fördelaktigt om Ert yttre, stälde flera 
frågor till mig, än jag kunde besvara. Af alla hans frågor och 
yttranden kan jag icke draga någon annan slutsats, än att Ni gjort 
ett plötsligt intryck på honom.“

„0, det vore förskräckligt!“
„Förskräckligt? Således har han väl egentligen icke fallit i 

Ert tycke?“
„Jo, det har han nog — men jag ber Er, snälla fru pa

storska —“
„Lugna Er för all del, kära Anna! Han kommer icke att 

fria redan i afton!“
„Fria? Jag blir så fruktansvärdt ängslig!“
„Hvarföre då? Ert hjerta intresserar sig ju i alla fall icke för 

någon annan?“
„Nej, visst inte!“
„Jag kan ju också misstaga mig. Det kan ju alltsammans 

bara vara nyfikenhet af herr Leedmarch!“
„Ja, säkerligen! Det har bara varit nyfikenhet, bästa fru 

pastorska!“
„Vore det då så illa, om det hade varit något mera?“
„Ja, mycket illa. Tänk Er bara, att om han friade till mig, 

måste jag ju af blygsel sjunka ned i jorden.“
,,0m Ni inte vill blifva på öfverblifna kartan, måste dock 

detta fruktansvärda ögonblick inträffa en gång i Ert lif.“ j 
„Jag darrar redan nu derför!“
„Det kunde ju också ske skriftligt!“
„Det vore visserligen icke på långt när så förskräckligt.“
„I afton är Ni i alla fall säker derför. Låt derföre inte ge

nom sådana tankar beröfva Er Ert goda lynne. I alla händelser 
skall jag härefter nog gifva akt på honom, om han verkligen be
sitter så många goda egenskaper, att man bör kunna blifva kär i 
honom. Om han sedan verkligen skulle göra Er ett anbud, skall
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Ni vara öfverens med Er sjelf, om Ni vill gifva honom en korg 
eller ej.“

„Det kunde man ju utan fara göra!“
„Han är en rätt vacker karl!“
„Och har isynnerhet mycket vackra ögon!“
Pastorskan måste ovilkorligen le och tänkte: „Den saken 

kommer att gå af sig sjelf!“ Högt sade hon: „Det vore ju egent
ligen mycket trefligt, om vi blefva grannar!“

„Grannar?“
„Ja, herr Leedmarch ämnar att bygga sig ett praktfullt hus 

strax bakom ruinen. Om Ni nu komme att résidera der som hans 
maka, så kunde vi ju dagligen besöka hvarandra.“

„Det vore nog den bästa sidan af saken!“
„Den bästa? Ni är en skälm! Men skämt å sido, jag skulle 

verkligen blifva glad, om —“
„Han tänker inte alls derpå!“ Och jag tänker lika litet på 

den saken. En sådan syndig tanke har jag ännu inte haft:“
„Den tanken behöfver väl icke vara syndig?“
„Sedan man sett hvarandra två gånger! Jo, det vore den! __“

*

Bordet var fint dukadt, äggen voro kokta, flaskorna upp
korkade, lamporna påtända, med ett ord: alla förberedelserna voro 
i ordning.

Damerna gingo tillbaka ut i trädgården, och värdinnan inbjöd 
sina gäster att „taga en smörgås.“ Den äldre Leedmarch bjöd henne 
armen, pastorn ville göra detsamma med Anna, men genom ett 
djerft språng kom William före honom. Nu gick man in i huset.

„Jag är mycket lycklig öfver, att Ni råkade komma hit i 
dag,“ hviskade William till den unga flickan, under det de arm i
arm vandrade genom trädgården. Dervid tryckte han ganska kän- 
bart hennes arm.
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„Herre Gud,“ tänkte Anna, det är ju en oförvägen menniska, 
som är i stånd att gå huru långt som helst.“

Hon öfverfade, om hon med anständighet kunde draga sin 
arm ur hans, men tyckte dock, att det skulle se för egendomligt ut.

Hennes öppna väsen, som hon förut så raskt hade lått till
baka, var nu borta för den återstående delen af aftonen. Hvarföre 
hade prestfrun också pratat sådana dumheter med henne? Om hon 
hade tegat, så hade det blifvit mycket mera roligt. Nu var hon 
förlägen och missnöjd med sig sjelf och hela verlden.

Under måltiden sade kyrkoherden till sin hustru:
„Har du ännu berättat för fröken Berglund, om det fynd som 

vi gjort?“
„Nej, jag har haft så mycket annat att tänka på, så att jag 

totalt hade glömt bort det.“
„Hvad hafven I då gjort för ett fynd?“ frågade Anna.
„Det är inte precis någon kista med silfver och guld eller 

dylikt angenämt, men det är i alla fall en låda, och innehållet 
tillhör ofelbart Er, min fröken!“

„Ni väcker verkligen min nyfikenhet, herr kyrkoherde. Är 
den lådan från mina föräldrars tid?“

„Nej, från Er farfars. Ni känner den afbalkning af vinden, 
som vi kalla skräpkammaren. Der finnas en hel hop sönderbrutna 
och fullkomligt värdelösa saker, som icke kommo med på auktionen 
efter Edra föräldrar, emedan ingen ansåg det löna mödan att taga 
fram dem. Mig hafva de icke varit i vägen, då prestgården har 
så godt om utrymme, och så hafva de fått förblifva i orubbadt 
skick. Men för några dagar sedan skulle mina gossar göra sig ett 
kaninhus, och under det de genomletade hela huset efter lådor och 
bräder, gjorde de äfven en undersökning i skräpkammaren och der 
funno de inne i en trasig maskäten koffert innesluten en igenspikad 
låda. Triumferande buro de den till mig. Alla trodde, att den 
skulle innehålla en skatt eller något annat högst märkvärdigt. Jag 
öppnade det mystiska fyndet med hammar och mejsel och upptäckte 
väl ingen skatt men en mängd väl förseglade och med utanskrifter
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försedda paket. Antagligen innehålla dessa hela den korrespondens, 
som Er farfar fört under sitt lif. Så läste jag bland annat: „Bref 
från konsistorium till pastor Berglund i Sporreholm. „Bref från
min son Adrian under hans studietid.“ Er far hette ju Adrian, 
fröken Anna?“

„Ja,“ svarade denna. „0, med hvilket intresse jag skali 
läsa dessa min gode fars bref!“ fortfor hon, och nu fuktades 
dock hennes ögon för ett ögonblick.

„Ni älskade väl Er herr far mycket?“ sade William, som 
hade märkt hennes rörelse, i en så hjertligt varm ton, att Anna 
för första gången under måltiden såg på honom med full och
öppen blick och liksom tacksam för hans deltagande böjde på 
hufvudet.“

„Jag älskade honom mycket högt,“ sade hon.
„Äfven jag förlorade tidigt mina föräldrar,“ fortfor William.

och hade jag icke min gamle duktige farfar, så stode jag ensam i 
verlden.“

Han sade detta i en ton, som var fullkomligt olik hans van
liga tal. Det klingade så innerligt och förrådde liksom en under
tryckt rörelse, så att Anna sade till sig sjelf: „Han är ändå en 
god menniska.“

Kyrkoherden fortsatte:
„Vidare läste jag: ’från min kära maka under vår förlofning 

— bref från baron Carl von Sporre under hans utrikes resor’ och 
så vidare. Denna låda med dess innehåll är Er obestridda egen
dom, och om Ni blir hemtad i afton, så kan Ni genast taga°den 
med till slottet.“

„Jag skall ännu innan jag lägger mig läsa några af de bref, 
som min far har skrifvit.“

Måltiden var slut, och man gick in i förmaket, der herrarne 
med damernas tillåtelse tände en cigarr.

Man hade redan vid bordet aftalat att sedan göra musik. 
Prestfrun satte sig först till pianot och spelade Tannhäusermarschen. 
William , som för ett ögonblick hade försvunnit, kom tillbaka med
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■en violin och noter samt uppfordrade Anna att spela en sonat af 
Beethoven tillsammans med honom. Hon lät icke länge bedja sig, 
sedan hon sett, att den var den bekanta i F-dur, som hon ofta 
hade spelat. Man beundrade allmänt den unge violinistens uttrycks
fulla och konstfärdiga föredrag.

„Här framträda allt flera goda egenskaper hos honom,“ hvi- 
^kade den unga flickan med en ovilkorlig suck.

Till sist sjöngo prestfrun och Anna en duett af, Mendelssohn 
och en ur Friskytten.

William var hänförd öfver Annas friska och klara stämma och 
hennes konstnärliga pianospel.

Han gick bort till sin farfar och hviskade honom i örat:
„Den der och ingen annan skall bli min hustru.“
„Är du tokig pojke?“ svarade fadern, likaledes hviskande. 

,,Så plötsligt och så fort!“
„Är hon icke en engel?“
„Deremot har jag ingenting att invända.“

%

„Nu stormade husets tre söner in jemte torparen, som hade 
kört forlasset. De helsade på de närvarande och skickades genast 
till det qvarstående dukade bordet för att stilla sin hunger, hvilken 
de sade sig känna i hög grad.

„Jag höll på att glömma att säga till om,“ sade den äldste, 
-„att vagnen från slottet håller utanför.“

Kyrkoherden gick in i sitt enskilda rum efter lådan med 
brefpaketen och bar den sjelf ut i vagnen. Anna gjorde sig res- 
fardig och ledsagades ut på trappan af kyrkoherden och de båda 
amerikanarne. William stod vid fotsteget, når hon steg upp. När 
hon satt sig i vagnen, räckte han henne mot all etikett handen, 
som hon tveksamt fattade. Med dämpad stämma sade han då 
till henne:

„Min fröken! Denna dag har varit den skönaste i mitt lif. 
Jag är så lycklig öfver att jag lärt känna Er jag har —“

Anna ville draga sin hand tillbaka. — Han höll den 
ännu fast.
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„Ni kan icke tro, min fröken, huru hela Ert väsen har hän
fört mig —“

Nu drog hon verkligen sin hand ifrån honom.
„Är Ni ond på mig?“ sade ban i en oefterhärmeligt mjuk och 

smärtsam ton.
Anna teg.
„Har jag sårat Er?“
,,Nej, jag är inte ond på Er!“ hviskade hon nästan mot 

sin vilja och förskräcktes i nästa sekund sjelf öfver dessa ord.
Men William fattade ännu en gång hennes hand, tryckte en 

kyss derpå och utropade i öfvermåttet af sin glädje så högt, att 
han kunde höras af de bakomstående :

„0, tack, tusen tack! Farväl!“
Derpå stängde han vagnsdörren. Hästarne satte sig i rörelse;

och Anna for derifrån nästan bedöfvad öfver den senast upplefvade 
scenen.

William såg efter vagnen, sä länge en skymt syntes och ett
ljud hördes af densamma. Sedan tog han sin farfader om halsen 
och sade helt sakta:

„Hon skall bli min hustru!“

Med middagsposten följande dag dck Gustaf det önskade 
svaret från utrikesdepartementet, och ännu samma afton skref han 
ett bref till en konsul i Conception.
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TJUGONIONDE KAPITLET.

Gamla vänner och bundsförvandter.
Mer än ett fjerdedels år har förflutit, sedan de båda första 

så innehållsrika veckorna af Maj månad. I de för oss bekanta 
personernas lif hafva under denna tid ganska vigtiga ändringar in- 
trädt, som röra dels kroppen, dels själen och dels hjertat.

Blott i afseende på Gustaf Ekström var allt ännu vid det 
gamla. Ingenting hade skett, som fört honom ett steg närmare 
hans mål.

Svaret från Amerika borde redan för länge sedan hafva 
hunnit anlända, men det var ej kommet. Finge han bare ett
bevis om sina farföräldrars giftermål i händerna, så ansåg han sig
kunna träda inför familjen och fråga: „Viljen I erkänna mig?“ 
Och om de icke godvilligt svarade ja härtill, så måste han packa 
sin koffert och stämma baron Sporre inför domstol.

Han tyckte dock, att det skulle blifva outsägligt svårt att 
skiljas från de två unga menniskor som han älskade. Han plå
gades af ovisshet om, huruvida Rosa hyste någon varmare känsla 
för honom, och på samma gång marterades han af svartsjuka, ty
Rosa hade plötsligt blifvit mycket vänligare mot sin kusin Rudolf
än hon förut varit.

I tredje våningen funnos två sjuka. Baronessan Gundborg 
och kammartjenaren Rydberg hade på ett märkvärdigt sätt in
sjuknat på samma dag, sedan de kort förut mellan fyra ögon haft 
ett mycket lifligt och upprörande samtal, hvarvid båda hade öfver- 
ilat sig och fält mycket skarpa yttranden.

Baronessan hade omedelbart derpå fått ett slaganfall, hvar- 
igenom högra sidan af hennes kropp förlamades.

Hennes själsförmögenheter skadades icke, men under veckor 
hade hon måst hålla sig vid sängen.
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Nu var hon emellertid så till vida återstäld, att hon med 
stor ansträngning och stödd på en krycka kunde förflytta sig från 
en plats till en annan i sitt rum. Ned i slottets undre våningar 
hade hon ännu icke kunnat komma.

Kammartjenaren hade lagt sig till sängs samma dag och 
hade sedan icke lemnat bädden. Han hade väl icke fått något 
slaganfall, men han led af en sådan allmän kroppslig svaghet, att 
han icke var istånd att gå. Han kände sig drägligt väl endast då 
han låg på sin softa inpackad i kuddar eller låg nedbäddad i sängen.

Doktor Werner behandlade baronessan, Gustaf skötte kammar
tjenaren.

Sedan kammartjenaren af Gustaf erhållit den för honom i 
högsta grad öfverraskande underrättelsen, att baronessan hade^ 
ordnat om flyttningen af Lisens qvarlefvor till kyrkogården utan 
att tala med honom derom, föresatte han sig genast att åter tala 
„ett allvarsamt ord“ med sin bundsförvandt och göra sig påmind 
såsom en man, som icke behöfde att låta sig skjutas åt sidan.

Efter samtalet med Gustaf förgingo åtta dagar, innan det var 
honom möjligt att få tala ensam vid baronessan. Ständigt var 
fröken Sofie tillstädes, och hvad han hade att säga henne, kunde= 
endast sägas mellan fyra ögon. Ändtligen träffade han henne en
sam en dag, då fröken Sofie hade migrän och ej lemnade sin säng.

Rydberg trädde på en ovanlig tid in i rummet. Baronessan 
satt vid sitt skrifbord och skref ett bref till ministern grefve 
Hjelmstjerna. Hon visste ingenting oangenämare än att blifva 
störd, då hon skref bref. Hon såg på honom med en sträng upp
syn och sade i en hård ton:

„Hvad vill Ni nu igen?“
Men äfven kammartjenaren visade ett ovanligt ansigte, som 

såg allt annat än vördnadsfullt ut.
„Det är mycket som jag vill Ers nåd,“ sade han med höjd, 

skarp röst, ett för baronessan bekant tecken till, att han var för
argad. „Ni har sårat och tillbakasatt mig, Ers nåd. Ni behandlar 
mig icke mera som Er förtrogne utan som Er ringaste tjenare.
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Ni har undandragit mig Er gunst och lemnat den åt en annan. 
— Ni låter utföra saker bakom min rygg, vid hvilka jag dock 
äfven borde hafva ett ord med att säga, och det ämnar jag inte 
längre att tåla.“

Baronessan Gundborg var fullständigt mållös, hon utsträckte 
handen och ville tala men förmådde icke att frambringa ett ord.

„Ni har genom baron Rudolf låtit rifva salig fru baronessan 
Lisen Sporres döda kropp ur jorden och låtit forsla baron Carl von 
Sporres rättmätiga gemål till kyrkogården i en ordinär bond-lik
vagn. Detta har Ni gjort utan min vetskap och utan mitt 
hörande.“

Hon gick honom ett steg närmare. Hennes ögon rullade, 
hennes läppar darrade.

„Ja, sök Ni att genomborra mig med Edra ögon. På mig 
imponerar icke sådant, fru baronessa.“

„Hvad är det Ni understår Er att säga? Är Ni från Edra 
sinnen! Vågar Ni förebrå mig, att jag företagit något utan Er 
vetskap och hörande? Skulle jag, baronessan von Sporre, behöfva 
att fråga min betjent om lof? Nå då skall jag tala rent språk 
med Er i detta samtal, som blir det sista oss emellan. Tror Ni, 
att om vi händelsevis hafva en hemlighet gemensam, deraf skola 
följa alla möjliga rättigheter för Er? Tror Ni vidare, att jag nu 
mera skulle frukta Edra afslöjanden? Baron Carls son är för länge 
sedan död. Ingen process i verlden kan numera rubba min son 
i hans besittning. Hvad angår det mig, att Ni var så trolös mot 
Er herre och tillegnade Er dokument, som han hade anförtrott Er. 
Så länge jag fruktade dessa afslöjanden för det offentliga uppseendes 
skull, som de skulle väcka, så länge har jag med obeskrifligt tåla
mod fördragit Er närgångna anspråksfullhet, jag har med under
tryckt grämelse uthärdat, att en menniska med så lågsinnad girig 
själ, ja att en tjuf betjenade mig.“

Ett oartikuleradt skrik trängde sig fram ur den gamle kammar- 
tjenarens bröst. Han tumlade vid denna anklagelse formligen ett 
steg tillbaka. Två ord voro uttalade, som skakade hans innersta
Skandinaviskt National-Bibliothek. 51« Helvetets trappor. 51.
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själ. Girighet var det ena ordet. Ja, han var girig, men det gick 
honom som alla snåla menniskor, de vilja icke hållas för att vara 
giriga och lefva äfven i den tron att ingen märker deras last. —
Det andra namnet var tjuf. Det hade alltså icke undgått henne,
att han emellanåt hade sträckt ut sina fingrar efter saker, som 
icke hörde honom till, och i hemlighet burit dem till sin skatt
kammare. Hans inre, som han trodde sig hafva dolt så väl för
hela verlden, var plötsligen blottadt. Ett ögonblick höll skammen 
på att öfverväldiga honom, men strax derpå greps han af en oer
hörd vrede mot henne, som ryckt undan förhänget för den svaga 
punkten i hans själ.

Baronessan fortfor:
,,Ni har varit klok nog att icke brista i vederbörlig upp

märksamhet och vördnad. Jag vill gerna erkänna, att Ni skött 
Er plats som kammartjenare ganska väl och särskildt förstått att 
hålla det öfriga tjenstefolket till sträng lydnad. Jag glömde ibland, 
att jag hade en usel, intrigant, opålitlig menniska i min omedel
bara närhet, en menniska som ofta trampade det sjunde budet 
under fotterna så fräckt, att det nästan roade mig. Hvad Ni tagit 
ifrån mig har jag kunnat umbära, Ni var Gud ske lof nog skicklig, 
att aldrig låta Ert val falla på saker, som för mig haft affektationsvärde. 
Jag har med flit ignorerat det. Hade jag icke det gjort, hade jag 
sagt Er, att Ni hade bestulit mig, så hade jag i samma ögonblick 
måst afskeda Er. Men jag har icke velat afskeda Er, emedan jag 
fruktat Er hämnd. Den fruktade jag blott emedan Ni kunnat 
ställa till ett besvärligt och uppseende väckande prat, men icke 
emedan jag trott att man kan skada mig genom någon process. 
Ty aldrig skall detta stora fideikomiss kunna öfvergå i händerna på 
en halfbastard, som blifvit född ett qvarts år efter den kyrkliga 
vigseln. Nu är dessutom en sådan process icke mera möjlig, tv 
de döda stå icke åter upp igen, och Lisens son är död. — Ni har 
inbillat Er, att Ni egde mitt förtroende. Ni var en dåre, som trodde 
det. Då jag ibland lemnade Er fria händer skedde det af be- 
qvämlighet, och då jag frågat Er till råds har det varit för att
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tillgodogöra mig Ert sluga hufvud. ‘ Jag sade, att jag ibland glömde 
hvilken usling Ni år och derföre kunnat tåla Er i min närhet, men 
då jag tänkt på, hvilken gemen själ, som döljes i Er skröpliga kropp, 
så har jag fattats af leda och afsky på ett sätt, så att det knappt 
varit mig möjligt att tala ett enda vänligt ord till Er. Nu är Ni 
afskedad som min karamartjenare och får icke med Er fot vidare 
beträda mina rum. Men för att äfven här undvika att väcka upp
seende, hvilket jag hatar, så skall Ni i verldens ögon få gälla för 
pensionshjon och få ett nådebröd här på slottet, så länge Ni lefver. 
Seså, begif Er nu åstad och ställ till skandal, men det säger jag 
Er, att spelar Ni ännu en gång förrädare och meddelar min son 
eller min sonson eller någon annan mensklig varelse ett ord om 
vår hemlighet, så låter jag ögonblickligen häkta Er för stöld, och 
Ni får tillbringa Ed ra återstående dagar i fängelse. Lemna nu 
rummet!“

Hvarje ord hade fallit som ett käppslag på den gamle tjenarens 
hufvud, men hvarje ord hade äfven ökat hans raseri. Hvad som 
svårast träffat honom var icke, att hon förevitat honom oärlighet 
och girighet. Hon sjelf var ju hemfallen under samma laster. 
Det var, att han i verkligheten aldrig egt hennes förtroende, och 
det var just detta inbillade förtroende hvaröfver han fordom varit 
så stolt. Nu var äfven denna stolthet grusad, och han var afskedad 
som den simplaste tjenare. Så vågade hon behandla honom, som 
väl var hennes medbrottsling men äfven ett vittne till hennes brott.

Till det yttre var han lugn; han förstod att beherska sina 
känslor och sina miner. Och han var äfven medveten om, att han 
nästa minut kunde taga en fruktansvärd hämd för den oerhörda 
skymf, som blifvit honom tillfogad.

I en helt ödmjuk ton och med en stämma, som först småningom
tilltog i styrka, började han sitt svar:

„Jag får vördsamt bedja Er, nådig baronessa, att få yttra 
ännu ett par ord, innan jag för alltid lemnar dessa rum. Jag 
har i sjelfva verket under åratal smickrat mig med att ega Ert 
fulla förtroende, och så mycket jag äfven annars har att förebrå
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mig, så har verlden aldrig fått veta ett ord, af hvad som för
handlats mellan oss under fyra ögon. I detta afseende har jag 
icke att göra mig den ringaste förebråelse, och jag har öfverhufvud 
mot Er person varit den trognaste tjenare, som Ni någonsin haft. 
Det ar nu hårdt att få erfara, att detta förtroende endast varit 
skenbart. Men ännu hårdare är Er bekännelse, att Ni känt leda 
och afsky föi mig. Nå ja jag kan väl också begripa att en med- 
brottshng af så ringa härkomst, sedan han hulpit Er att fördrifva 
den rättmätiga arfvingen och genom sin tystnad lagt det stora 
arfvet i Edra händer, med tiden kunnat blifva Er obehaglig. — Då 
för tiden kände Ni ingen leda eller afsky hvarken för mig eller för 
det brott, som jag till Er fördel skulle utföra!“

„Vakta Er tunga Kydberg!“ ropade baronessan, som vid början 
af hans tal åter hade satt sig.

Kammartjenaren gaf icke ens akt på detta afbrott utan fort
for i lugn ton:

»Ni är en så klok och kunnig dam, Ers nåd — jag fattar 
derföre alls icke huru Ni kan hafva — förlåt ordet ett så 
barnsligt omdöme om så alldagliga rättsförhållanden. Jag menar 
med afseende på giltigheten af baron Carl von Sporres första 
giftermål. Ett äktenskaps giltighet beror af det lands lagar, der 
det fullbordas. I Amerika existerar sedan urminnes tider civil
äktenskap. De som der blifvit förenade af vederbörande embetsman, 
äro lagligen insatta i äktenskapets alla rättigheter och pligter, lika 
val som de som hos oss vigas samman af presten. Om någon
kyrklig akt följer på civiläktenskapet eller ej, är för lagen full
komligt likgiltigt. Det är sant, att den kyrkliga vigseln följde först 
ett halft år efter det lagliga giftermålet. Men det hade också sina 
goda skäl, ty i Cordova, der det senare försiggick, finnes eller fans 
det åtminstone då för tiden ingen protestantisk prest — hela 
staden är katolsk. Och till och med om vi afse derifrån, till och 
med om den kyrkliga vigseln vore det afgörande, så är en son,
född inom äktenskapet, vore det än blott åtta dagar efter vigseln 
i alla fall lika laglig.“
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„Deröfver vill jag inte disputera med Er eftersom frågan nu
mera icke har någon praktisk betydelse.“

„Hvem vet, Ers nåd!“
„Har Ni något mer att säga mig, så anhåller jag, att Ni 

måtte fatta Er kort; jag har ännu ett bref att afsluta, som skall 
afsändas med nästa tåg.“

„Hvad jag har att säga, är af större intresse för Er än för 
mig. Men innan jag nämner det, måste jag i all korthet åter
komma till de mig gjorda förebråelserna. Ni har kallat mig girig 
och har nämnt mig en tjuf. Hvad är girighet? Det är sant, att 
jag tycker om att veta mig vara i besittning af ett och annat. 
Det är mig en glädje att kunna säga mig, att alla dessa saker 
tillhöra mig. Jag vill åfven gerna medgifva, att jag ibland tillegnat 
mig ting, som icke tillhört mig. En oemotståndlig lust har kommit 
öfver mig att med en vacker sak öka min raritetssamling, Dervid 
följde jag min egen filosofi. Jag frågade mig: från hvem tager 
du dessa ting? Icke från baronessan Sporre, ty henne tillhör inte 
on smula deraf, och den rättmätiga egaren är jagad bort från sin 
egendom. Ni har brukat orden girighet och stöld, Ers nåd, Ni 
har talat i en så förorättad ton, som om dessa begrepp vore Er 
främmande. Men jag måste väl veta, hvem af oss båda, som står 
dem närmast, den som tillegnar sig brokigt lappri af ringa värde, 
eller den, hvars girighet icka ryggat tillbaka för att från den rätt
mätiga arfvingen stjäla ett arf på millioner!“

Baronessan reste sig och ville tala. Men Rydberg lät henne 
icke komma till ordet utan fortfor med höjd stämma:

„Och vet Ni hvårföre jag lånade min hand till att hjelpa Er. 
Emedan jag hatade baron Carl. Jag kände Lisen, innan han hade 
drömt om hennes tillvaro. Jag älskade henne, jag räddade hennes 
lif, jag vårdade henne, tills hon blef frisk. Då kom baronen och 
röfvade från mig den gyllene frukten, till hviiken jag ensam hade 
rätt. Och liksom jag hatade baronen, så hatade jag hans unge 
son. Min handling hade sin källa i sårad, olycklig kärlek och
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svartsjuk hämd, känslor som äro jemförelsevis ursäktliga. Men 
Ni, fru baronessa, stal af simpel vinningslystnad, af slem girighet.“

„Ut eländige!“ skrek baronessan, hvilkens ögon nu rullade 
som glödkol derinne i sina hålor, och hvars askgrå ansigte blef 
rödt. Hon skälfde i hela kroppen. „Ut!“ upprepade hon, eller 
jag tillkallar hjelp och låter kasta ut Er med våld.“

„Bara en minut till, ty jag har ännu icke sagt Er hufvud- 
saken. Samla all Er själskraft, ty det som Ni nu skall få höra af 
mig är i stånd att skaka på äfven en starkare fru än Ni. Ni har 
en sådan fruktan för offentligt uppseende, och likväl lät Ni åter- 
uppgräfva baronessan Lisen. Och just nu — ! Ni är fången i den 
tron, att den bortstötte baronen är död för längesedan. Så har 
Ni trott med en underbar och nästan ofattlig hårdnackenhet. Ja, 
han är död nu, men för endast helt kort tid sedan. Och, fru ba
ronessa, skall jag vandra till fängelset för det jag tagit några 
småsaker och behållit några papper, så kommer allt Ni på ett ställe, 
som heter ’Spinnhuset’, för rån och äreskändning, mot lefvande och 
döda.^ Ty Ni skall veta, att — hör nu väl på: En laglig son
son till baron Carl af det första äktenskapet lefver. Han ämnar 
göra sina rättigheter gällande, och nu vill jag understödja honom. 
Det vare hämnden för den skymf Ni i dag kastat mig i ansigtet.“

Han vände sig hastigt om och lemnade rummet, vacklande, 
ty äfven hans kraft var uttömd. Ute i korridoren nekade benen 
honom sin tjenst. Vid en pelare sjönk han tillsammans. Flera 
minuter blef han liggande på marmorplattan och var icke i stånd 
att resa sig. Slutligen släpade han sig mera krypande än gående 
in i sitt rum, der han genast måste uppsöka sängen.

Sedan dörren slutits efter Rydberg, sprang baronessan upp. 
Hon ville ropa namnet Rydberg, men kunde icke frambringa ordet. 
Hon ville skynda efter honom. Ännu två steg gjorde hon framåt
Då svartnade det för hennes ögon, och hon sjönk till golfvet utan 
att gifva ett ljud ifrån sig.

Föret ett par timmar senare fans hon i detta läge af fröken 
Sofie, hvars migrän hade gått öfver. Hennes besinning hade för



607

långe sedan återvändt, men det var henne omöjligt att få fram ett 
rop om hjelp eller att resa sig. Ett slaganfall hade träffat henne, 
som förlamat tungan och hela den venstra sidan.

Sällskapsdamen hemtade genast baron Henning och med för
enade krafter buro de baronessan i säng. Nu sändes ett ridande 
bud till doktor Werner, som äfven kom efter en dryg stund.

Ingen visste, hvad som hade skett, ty den sjuka kunde icke 
tala, men var dock vid full sans, ty hon besvarade alla frågor ge
nom att skaka eller nicka med hufvudet. Hon försökte att skrifva 
med venstra handen, men det var oläsligt.“

Först efter två månader började förlamningen att något gifva 
med sig. Efter ytterligare fjorton dagar kunde hon med hjelp af 
krycka försöka att gå, och talförmågan hade så till vida återvändt, 
att hon förmådde uttrycka sig någorlunda begripligt.

Redan några veckor förut hade bon låtit kalla baron Rudolf 
till sitt sjukläger. Men han hade hvarken förstått henne eller 
kunnat läsa det som hon försökte att skrifva med venstra handen. 
Förargad hade hon åter låtit honom gå. Men nu, då hon ändtligen 
någorlunda återvunnit talförmågan, så att hon kunde uttrycka sig 
temligen begripligt, lät hon åter kalla honom. Han hade ett långt 
samtal med henne och flyttade efter detsamma helt och hållet öfver 
till slottet, Två rum stäldes i ordning åt honom bredvid kammar- 
tjenarens. Sedan tre dagar tillbaka var han nu borta på en upp- 
täcktsresa till hufvudstaden.

TRETTIONDE KAPITLET.

Fyra piller.
Med stor spänning hade Albert och Gustaf väntat på den. 

tidpunkt, då doktor Werner skulle öfversätta sitt „och så vidare“ i
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handling. Först efter fyra veckor hade han förordnat den sjuke att 
taga två piller i sänder, och sedan gingo sex veckor, innan han 
gjorde någon ytterligare ändring. Redan trodde båda att han 
icke hade mod dertill, eller att han blott skenbart åtagit sig 
Rudolfs uppdrag för att förhindra, att det skulle anförtros åt andra, 
raskare händer. Denna goda mening kom dock till deras fasa 
åter på skam, då doktor "Werner en dag, utan någon väsendtiig, 
förnimbar förändring i sitt ansigte, i lugn ton sade: „Härefter 
kan Ni hvarje morgon och afton taga tre piller.“

Nu var det afgjordt. Han var en brottsling.
Sedan denna dag hade en sällsam förändring försiggått med 

honom. Hans röda ansigte hade åter antagit den askgrå färgen. 
Hans köttiga kinder löllo in, hans ståtliga embonpoint försvann, 
lifter tre veckors förlopp hade af den välfödde goddagsmannen blifvit 
en afmagrad gubbe, som blott med möda släpade sig fram, vid 
stöd af en käpp.

Med sin resa till hufvudstaden hade baron Rudolf två ändamål, 
det ena att anställa efterforskningar efter en viss personlighet, det 
andra att muta en plötsligt uppstånden fordringsegare.

En för honom fullkomligt obekant man vid namn Samuel 
Hirsch hade skrifvit till honom, att herr Abraham Cohn hade 
öfverlåtit sina vexlar på honom, och då han nödvändigt sjelf be- 
höfde penningarne, så bad han honom, att sända beloppet inom 
åtta dagar. I annat fall såg han sig nödsakad att utsöka dem.

Rudolfs första väg i Stockholm gick till denne Samuel Hirsch. 
Han sökte förklara för honom, att Abraham Cohn hade lofvat honom 
piolongation till den första November, hvarpå procentaren svarade 
honom, att han väl dock visste att vexeln blott var utstäld på tre 
månader, och då han icke infann sig på förfallodagen för att få 
påtecknad prolongation, så tog herr Cohn sitt löfte tillbaka och 
ville öfver hufvud med saken icke hafva något vidare att skaffa,
Deiföre hade han transporterat vexeln på Hirsch som li q vid för 
annan fordran.

Att Hirsch och Cohn spelade under ett täcke för att fram-
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kalla en ännu högre skuldförskrifning, var uppenbart. Efter långa 
förödmjukande öfvertalningsförsök bevekte Rudolf ändtligen Juden, 
som skenbart icke ville inlåta sig på någon ting, att bevilja honom 
ett anstånd af fyra veckor, sedan han förut erbjudit sig att under- 
skrifva en vexel på en vida större summa än den ursprungliga.

Sedan denna affär var undangjord, grep han sig an med sitt 
andra ärende. Hade hans efterforskningar än icke någon absolut 
påföljd, så upptäckte han dock så mycket, som han åtminstone till 
en början behöfde.

Innan han återvände till Sporreholm, besökte han först doktor 
Werner. Han hade ett långt, allvarsamt samtal med honom och 
tog afsked med orden:

„Jag upprepar, att om Ni dröjer längre, så tager jag saken 
sjelf om hand. Jag är i en stämning, under hvilken jag är i 
stånd till allt. Mitt nästa göromål blir sedan att jaga en kula 
genom pannan på Er, ty då är Ni blott min medvetne och 
icke min medbrottsling, och jag är ingen så stor narr, att jag 
skulle tillåta ett sådant vittne att finnas i lifvet. Lägg det på 
minnet! Adjö!*4

Doktor Werner hade just ämnat att stiga i sin vagn, då Ru
dolf inträdde. Ett ögonblick, sedan han hade aflägsnat sig, blef 
han ännu stående i tankar, sedan sade han för sig sjelf:

„Han är i stånd dertill. — Hvad betyder det, om han gör 
det eller jag! — Nu måste jag. — Hafva tre icke kunnat verka 
på denne sege pojke, så skola fyra göra det! — Ju förr desto 
heldre. — År det gjort, så får jag kanske mitt lugn åter. — Jag 
kan icke längre uthärda dessa qval i mitt inre. Framåt!“

Han gick ut, satte sig upp i droskan och befalde kusken att 
köra till Sporreholm i sträckt galopp.

„Önskar Ni ännu mera,“ sade Gustaf som satt i sitt rum till
sammans med Albert vid frukostbordet. „Ni sparar ju intet ut-
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rymme i magen för Er vattensoppa. Er väldiga aptit börjar att 
göra mig bekymmer. Edra blomstrande kinder kan man ju i alla 
fall tillskrifva den friska luften, men huru skall man kunna för
klara, att Ni icke mera äter vattensoppa och semlor. Man måste- 
fatta misstankar!“

5,Nå i herrans namn! Hör Ni Gustaf, låtom oss en gång 
lemna skämtet å sido och tala allvarsamt om saken. Jag uthärdar 
icke längre med den förställning, som jag är dömd till, och jag 
står icke heller ut med vattensoppa tre gånger om dagen som de
sert till ordentliga måltider. Ni har i dag förklarat mig vara frisk. 
Jag kan gå ensam och behöfver icke mera någon käpp. När har 
någonsin en menniska som jag behöft dölja sin helsa för verlden. 
Hvarföre kan jag icke få afkasta denna allt mera tryckande mask?“

„Jag fruktar sjeif, att Ni icke skall kunna hålla ut med Er 
rol till den förste November.“

„Hvarföre till den förste November?“
„Den tidpunkt, då antagligen baron Rudolf skall jaga sig em 

kula genom hufvudet.“
„Ja så. Men nej. Dittills kan jag icke uthärda.“
»Men hvad skall ske, om Ni plötsligt slutar Er komedi och, 

presenterar Er lör den förvånade verlden såsom tillfrisknad?“
„Till att börja med skall jag göra rent hus. Jag är i grund 

och botten ingen hämndlysten menniska, men jag har icke heller 
Dågon beskedlig lamnatur. Jag vill icke gå emot de båda mördar- 
skurkarne med draget vapen, ej släpa dem inför domstol, det vill 
jag icke för det Sporreska namnets skull, men jag vill göra dem 
omöjliga för alltid här i huset och vill inför familjens församlade- 
medlemmar njuta åt den triumfen att se dem sjunka tillsammans* 
inför min anklagelse. Äfven af en annan orsak vill jag påskynda 
denna stund. Rosas själ är för mig ingen tillsluten hemlighet. 
Jag ser mycket tydligt, hvad som deri försiggår. För att kunna 
undfly sig sjeif är hon på väg att begå en handling af förtviflam 
Allehanda misstänkta tecken visa sig redan.“

Gustaf reste sig från stolen och gaf sig sken af att hafva
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"bestyr i rummet, hvarvid han kunde vända ryggen åt Albert, då 
han kände, huru blodet steg honom uppåt kinderna.

„När skall då exekutionen försiggå?“ frågade han utan att 
Tända sig om.

„Så snart något fördelaktigt tillfälle erbjuder sig efter Rudolfs 
hemkomst. Det kommer inte an på några dagar förr eller senare, 
och till dess skall jag villigt fördraga min vattensoppa.“

1 detta ögonblick hörde man en vagn rulla fram.
„Himmel!“ utropade Albert, „det är doktorn. Fort tillbaka 

i min vagn!“
Han sprang upp, skyndade in i sitt rum, och innan ännu 

åkdonet höll utanför trädgårdsporten, låg han redan i sin sjukvagn 
med nedre delen af sin kropp- omlindad af ett täcke.

Doktorn trädde in. Han bemödade sig att på gamla viset 
Tänligt helsa sin patient, men det tog sig i dag något tvunget ut. 
Han skyndade till nästa stol, emedan han kände, huru hans ben 
harrade, så att de knappt kunde bära hans kropp.

„Mår Ni inte väl, herr doktor?“ frågade Albert. „Ni ser helt 
skral ut!“

„Jag känner mig sjuk, sedan en tid tillbaka,“ svarade läkaren 
sned synbart raskare andedrag. „Jag har förderfvat min mage.“

„Hvad har Ni då fått i magen?“
„Jag har ingen aptit.“
„Det är på samma sätt med mig. Min aptit aftager också 

hag efter dag. Se på mitt uppsvälda ansigte, herr doktor. Jag 
fruktar det redan är vattensot, och det är väl en rätt betänklig 
åkomma.“

,,Åh nej, herr baron, lugna Er. Det är icke någon vattensot. 
Edra ben äro väl icke uppsvullna?“

„Jo, tyvärr. Jag inbillar mig, att vattnet från alla vatten
sopporna har afsatt sig der.“

„Får jag se på Edra ben?“
,,Ack nej, icke i dag, jag ber. Edra miner kunde bekräfta 

mina farhågor, och det skulle göra mig alldeles förtviflad.
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„Edra farhågor äro i alla fall fullkomligt ogrundade. Men jag 
inser, att vi måste med änn«u större kraft angripa Er sjukdom. 
Tag härefter hvarje gång fyra piller!“

„Skall jag taga fyra piller?“ utropade Albert med högljudd 
stämma. Allt hans samlade raseri kom till utbrott vid detta nya 
försök att göra en ände på hans lif. Han kastade täcket af sina 
ben och sprang, fullständigt klädd, som han var, med en sats upp
ur vagnen och stod nu i blomstrande helsa på sina båda friska 
ben framför doktorn.

Denne sprang likaledes upp, en bild af den fruktansvärdaste 
öfverraskning och förskräckelse.

„Hvad är det?“ kom det tonlöst öfver hans darrande läppar.
„Hvad det är?“ fortfor Albert i samma ton. „Det är ett 

streck i Er räkning. Hvarken med tre piller eller med fyra lyckas 
det Er att sätta Er i besittning af Ert efterlängtade gods. Om Ni 
ännu en gång vill hålla konferens på jernvägsstationen, så iakttag 
den försigtigheten att förut undersöka väggarne, om de hafva öron! 
Den som har kurerat mig är min sekreterare. Jag har blifvit hjelpt 

.genom kraftig kost och användande af elektricitet, en metod, h varom 
Er brottsliga hjerna väl aldrig haft en aning.“

Albert vände sig föraktfullt om och gick utan att se sig till
baka in i Gustafs rum.

Doktor Werner hade vid den fruktansvärda anklagelsen ovil- 
korligen åter sjunket ned på sin stol. Han hade icke kunnat svara 
ett ord. Tungan klibbade fast vid hans gom. Liksom själs- 
frånvarande såg han efter sin bortgående patient. Hans kropp 
genomskakades af frossa. Han visste icke, om han var vaken eller 
drömde. Hans tankeförmåga var förlamad. Blott ett var honom 
klart, att han var afslöjad, förrådd. Tillintetgjord och bruten reste 
han sig och ville gå mot utgångsdörren, men på halfva vägen sjönk 
han i knä. De skälfvande benen förmådde icke att mera bära 
kroppen. Med möda rätade han åter upp sig och släpade sig böjd 
som en gammal gubbe genom trädgårdsdörren ut i det fria.
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„Kör hem!“ ropade han knappt begripligt till kusken och 
släpade sig upp i vagnen. Åkdonet rullade bort.

,,Åh, det har gjort godt!“ sade Albert, när han efter denna 
scen trädde in till Gustaf i rummet. „Hörde Ni allt?“

„Hvart enda ord.“
„De fyra pillerna sprängde mitt jemnmod i luften, så att det 

tog slut på min sjelfbeherskning.“
„Blott Ni icke allt för mycket har anteciperat upplösningen i 

detta drama!“
„Nu måste vi påskynda slutet. När Kudolf kommer tillbaka.“
„Tag Er till vara för honom. Får han, innan han kommer 

till slottet, af doktorn veta, att han är upptäckt, så kunde han begå 
någon våldsamhet!“

„Jag är icke rädd. Något öppet mordförsök skall han icke 
våga, och för lömska försåt skall jag vara på min vakt. Det är 
märkvärdigt, att så snart Ni är i min närhet, så har jag ingen 
fruktan för lönnmördare. Föröfrigt har äfven Ni, Gustaf, allt skäl 
att taga Er i akt för min hedervärde kusin. Han hatar Er, och 
jag vet äfven, på hvad grund han gör det. Det vill synas mig, 
som han funderade på något fult streck äfven emot Er. Jag önskar 
bara, att han snart kom tillbaka, så att vi för alltid kunde skaffa 
oss honom från halsen.“

* *

*

Tiden var inne, att Albert kunde blifva kallad till frukost
bordet. Han steg derföre åter i sin vagn. Gustaf öppnade de till 
korridoren ledande dörrarne, och strax derpå infann sig äfven Al
berts nye betjent, som anmälde, att frukosten var serverad. På 
en vink af sin herre rullade han vagnen in i matsalen.

* *

*

Skandinaviskt National-Bibiiothek. 1883. 52. Helvetets trappor. 52»
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Efter frukosten brukade Gustaf och Albert — den senare na
turligtvis i vagn och förd af den förre — göra större utfärder, 
mest in i skogen, der Albert sedan icke kunde neka sig att lemna
sin vagn och antingen vandia omkring mellan träden eller lägga 
sig i den mjuka mossan.

Äfven i dag hade de uppsökt skogen, och då de sedan hade 
återkommit till slottet lemnade Alberts betjent sin herre åtskilliga 
tidningar och flera bref, som nyss kommit med posten. Två af 
dem voio från Alberts lärare, som nu hade ferier, och det tredje

ett mycket stort bref var adresseradt: „Till sekreteraren Herr 
Gustaf Ekström.“

„Här är äfven ett bref till Er,“ sade Albert.
„Till mig?“ frågade Gustaf lifligt.
„Hvad har Ni för förbindelser i Amerika? På poststämpeln 

här står Conception, Republiken Chile.“
Gustaf tog med någon otålighet brefvet ur handen på Albert 

och utropade öfverraskad:
„Huru! Skickas detta bref till mig med slottets post? Står 

inte ordet ’poste restante’ på kuvertet? Nej, verkligen icke. Och 
dock hade jag särskildt bedt om att det skulle ditskrifvas. Om 
det hade kommit i andra händer.“

„Spelar Ni då på lotteri i Amerika?“ sade Albert leende,
„och väntar efter tillförlitlig bekräftelse på, att Ni har vunnit den 
stora vinsten?“

„Ja, den stora vinsten,“ svarade Gustaf, som med darrande 
händer ref sönder kuvertet och kastade det på golfvet. Han höll
det ännu sammanvikna brefvet upp med sina händer och sade i 
högtidlig ton:

„Det innehåller — så hoppas jag bestämdt, mera än den stora 
vinsten. Det innehåller sannolikt blott några få rader, men de 
skola sätta mig i stånd att uppfylla en helig ed, mitt lifs högsta 
uPP£jft °ch mitt hjertas varmaste önskningar.“

„Ni är så upprörd, Gustaf. Får jag veta, hvad det handlar om ?“
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„Jag vågar knappt att vika upp papperet. Jag har plötsligen 
mistat allt mitt mod. Nå väl, det måste ske!“

Han vek upp brefvet, men han hade blott stirrat deri några 
få sekunder, då plötsligt hans ansigte betäcktes af andelik blekhet, 
och han sjönk ned på samma stol, der förut doktor Werner 
hade setat.

Albert, som dittills lugnt hade legat i sin vagn, lemnade 
denna hastigt och gick fram till vännen.

„Huru är det med Er, Gustaf?“ frågade han och lade del
tagande sin hand på hans skuldra. „Innehåller brefvet icke det, 
som Ni hade hoppats?“

„Nej, o, det är mycket hårdt.“
„Kan Ni anförtro åt mig, hvad det är, som nederslår Er? Ty 

det kan blott vara något stort, som på det sättet förmår att skaka 
en sådan själ som Er.“

Gustaf reste sig och sökte att fatta sig.
,,0m jag i detta bref,“ sade han allvarsamt, „hade funnit, 

hvad jag ty värr väntade med allt för stor säkerhet, så skulle jag 
nu genast hafva sagt Er allt. Men nu måste jag bedja Er att 
vänta tills i morgon. Jag har ett enda hopp att från annat håll 
erhålla den upplysning, som jag hade väntat finna i detta bref. 
Väl är detta hopp blott ringa, ty det beror på en enda menniskas 
välvilja. Denna välvilja synes vara stor mot mig, och om icke 
någon ed binder den i fråga varande personens tunga, så kan det 
hända, att han kan beqväma sig till att svara mig på en enda 
fråga.“

„Och den kan Ni hinna att få svar på från i dag tills i 
morgon? Den ifrågavarande personen måste således finnas här i 
slottet ?“

„Fråga icke vidare. I morgon skall jag ingen ting dölja för 
Er, Albert, ty Ni är fördomsfri nog för att kunna begripa, att jag 
som en man af heder icke kunnat handla annorlunda än jag gjort, 
och Ni skall förlåta mig att jag hittills icke sagt Er fulla sanningen. 
Erinra Er, att jag redan under den första tiden af min vistelse bär
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sade, att jag icke önskade ingen annan tacksam hetsbevisning af Er 
än den att förlåta mig, om Ni en gång skulle tro, att jag hade 
handlat orätt emot Er, och att det funnes ting, som synas den 
ene som pligt den andre som pligtförgätenhet.“

„Jag erinrar mig detta, Gustaf, men hvad skall jag tro om 
Er — hvem är Ni?“

„Er vän, Albert, Er trognaste vän, som håller af Er sä 
hjertligt, som blott en verklig vän kan hålla af den andre!“

„Ack ja, det vet jag ju!“
„Ja, Albert, men jag kom till detta hus icke som vän utan 

som fiende, och blott vänskapen för Er och — “
Han afbröt sig.
„Blott vänskapen för Er har vridit vapnen ur händerna på 

mig, så att jag icke mera vill hafva någonting för min egen del, 
ocfi så att jag skulle tillbakavisa allt, som möjligen kunde tillfalla 
mig. Det är blott dödas talan jag måste föra!“

„Gustaf! Hvem är Ni?“
„Huru än resultatet af mina efterforskningar må utfalla, hvad 

jag äfven tills i morgon kan ha fått erfara, så kommer jag i 
morgon att lemna Er, Albert!“

„Lemna? Skall Ni lemna mig? Ni vill bort härifrån? Ack, 
nej, nej! Hvem du än är, hvad du än har velat utföra här, jag 
slingrar min arm kring din hals och släpper dig icke från mig. 
Skulle vi låta dig gå, som räddat Rosas lif och två gånger räddat 
mig!. Gå icke ifrån mig, Gustaf, ty jag håller så mycket af dig, 
att jag icke längre kan umbära dig. Du hör det — jag kallar 
dig du — Gustaf. Det går en aning genom min själ, att du 
äfven i andra afseenden torde stå oss nära.“

Gustaf reste sig, fattade Alberts hand och sade med af rörelse 
darrande stämma:

„Gör det icke ännu tyngre och svårare för mitt hjerta, du 
min unge, gode, käraste vän! Jag vet, att det skall bryta mig, då 
jag måste bort. Ack, jag skulle så gerna vilja stanna qvar! Det
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kan ju äfven hända, att jag får stanna, men — gör mig icke 
flera frågor. Vänta tills i morgon.“

„Jag vill vänta, men svär mig', att hvad som än måtte in
träffa, du icke lemnar mig i hemlighet!“

„Visst inte. Derpå ger jag dig mitt ord.“
Efter en paus fortfor han:
„Man kommer strax att servera mig min middagsmåltid. Ät 

i dag ensam och tillåt mig att göra en promenad. Jag behöfver 
att ett ögonblick vara ensam med mig sjelf.“

„Blif icke för länge borta. När du nu går bort, så förefaller 
det mig, som skulle jag icke få återse dig.“

„Jag gaf dig ju mitt ord att icke fara utan afsked, om jag 
måste bort.“

* *

*

Gustaf aflägsnade sig och gick planlöst framåt. Han ströfvade 
genom parken, och skogen, och först fram emot aftonen, när au
gustisolen sänkte sig mot horisonten, begaf han sig på hemvägen.

Det var en tryckande tung luft. Uttröttad och med svett- 
perlor på panna och kinder anlände han ändtligen åter till slottet. 
I korridoren mötte honom betjenten Johan som sade:

„Ah, der är Ni herr sekreterare. Jag har redan sökt Er öfver 
allt. Kammartjenaren har blifvit betydligt sjukare och låter bedja 
Er att komma till honom.“

„Jag skall genast gå till honom,“ svarade Gustaf. „Är baron 
Albert ensam i sitt rum?“

„Unge herr Leedmarch är hos honom.“
Gustaf skyndade genast att besöka kammartjenaren.
När han kom upp i tredje våningens korridor, der dörren 

till kammartjenarens rum befann sig strax tillhöger, öppnades den 
dörr som förde till baronessan Gundborgs rum. Ett hufvud blef för 
ett ögonblick synbart, sedan stängdes dörren åter. Strax derefter, 
sedan Gustaf försvunnit i Rydbergs rum, öppnades den åter. En
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man trädde ut, såg sig om ât alia sidor, att han ieke skulle bli 
sedd, och gick sedan på tåspetsarne för att göra så litet buller som
mo,l,gt. Han öppnade så tyst han kunde dörren näst intill kammar- 
tjenaiens och steg in genom densamma.

Denna dörr förde till det rum, som beboddes af baron Rudolf, 
och det var han sjelf som med sådan försigtighet trädde in i sin

trettioförsta kapitlet.

Novellen.
Sedan baron Rudolf lemnat doktorn, hade han först farit till 

Barkeholma för att ordna några förhållanden med sin inspektor. 
Derefter begaf han sig till fots på ginvägar öfver ängarne och ge
nom skogen till Sporreholm, der han genast begaf sig till baronessan.

Mellan baronessan Gundborg och Rudolf hade under den se
nare tiden utvecklat sig ett mycket intimt förhållande.

Hon hade utan förbehåll anförtrott honom, hvad som skett 
vid baron Carls död och påkallat hans bistånd och hjelp för de 
faror, som möjligen kunde hota.

ßudolf lofvade genast sitt biträde. Han var nästan öfvertygad, 
att Gustaf var en ättling af baron Carl Sporre. Då han derjemte
ansåg honom som en rival om Rosas kärlek, växte hans hat till 
Gustaf nästan till raseri.

Baronessan hade anvisat baron Rudolf de tvenne rum, som 
lågo bredvid kammartjenarens, ty hon visste att i det, som gränsade 
intill Rydbergs sängkammare, omedelbart bakom hans säng befann 
sig. ett väggskåp, som, om man öppnade detsamma, gjorde det 
möjligt att genom den tunna endast på ena sidan med tapeter 
öfverdragna brädväggen tydligt höra hvart enda ord, som talades i
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kammartjenarens sängkammare. Här kade Rudolf redan mången 
alton setat oek lyssnat, när kan visste att Gustaf kade gått in 
till den sjuke mannen. Hittills kade kan likväl icke lyckats få 
köra ett enda misstänkt ord.

*

En kalf timme före baron Rudolfs ankomst satt baronessan [ 
en beqväm länstol. Fröken Sofie kade satt sig bredvid för att 
föreläsa för henne. Hon hade nyss sjelf läst en novell, som stod 
såsom följetong i grannstadens tidning. Novellen kade till titel; 
„Falskhet, ditt namn är qvinna“ eller: „Den med djefvulskt ko
ketteri bekajade, otrogna älskarinnan,“ ock var författad af byns 
orgelnist. Med en lätt begriplig förvåning hade fröken Sofie läst 
den ock med ett verkligt nöje lagt det ena bladet på det andra, 
tills historien var slut. Med ännu större njutning tänkte kon på 
det ögonblick, då kon skulle få föreläsa denna berättelse.

Under första tiden af baronessans tillfrisknande fick kon endast 
för henne läsa mycket lätt, icke på minsta sätt upprörande lektyr. 
Men Sofie väntade gerna och njöt af sin skadeglädje.

ÄndtHgen ansåg kon baronessan vara nog stark att utan fara 
kunna bära förargelsen. Strax efter frukosten plägade baronessan 
slumra en stund och sedan skulle Sofie förströ henne, mest genom 
att läsa högt.

När baronessan denna dag frågade, kvad hon ville läsa, ock 
om hon kade något nytt, sade hon i en oskyldig ton:

„Erinrar Ni Er den komiska, halft sentimentala novellen i 
tidningen af vår gode organist?“

„Ja, den var ju intressant genom sin orimlighet.“
„Han kar återigen skrifvft en berättelse.“
„Hvad vill det säga? Jag lät honom då tydligt förstå, att 

han skulle låta bli sådant skräp och använda sin lediga tid «på sin 
egen ganska bristfälliga utbildning som lärare.“

„Önskar Ni, att jag läser den nya novellen för Er?“
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„Naturligtvis vill jag höra kuriositeten för att vid tillfälle 
kunna ännu tydligare förklara för författaren, att hans pund ej leda 
till parnassen. Det är väl återigen en hygglig smörja?“

„Jag har ännu icke läst den,“ log fröken Sofie, ,,då jag icke 
geina njuter dylika belletritiska arbeten portionsvis.“

Derefter satte hon sina glasögon på näsan och begynte 
läsningen.

Början var mycket tråkig. Der talades om qvinlig otrohet i 
allmänhet med talrika belysande exempel ur historien och sagan, 
såsom drottning Karolina Matilda af Danmark, den grekiska Helena 
och hennes syster Klytemnestra. Ja till och med Venus blef under
kastad en sträng kritik, i hvilken hon stod sig ganska slätt. Se
dan framträdde novellens hufvudpersonen. En lång beskrifning 
lemnades på en frånskild fru Vasastjerna och hennes sällskapsdam 
samt en ung hygglig emhetsman. Sedan följde en hop starkt 
öfverdrifna och karrikerade scener, skildrande konflikterna mellan 
hans kärlek och hennes koketteri.

Plötsligt sprang baronessan så häftigt upp ur sin ländstol och 
stötte med kryckan så starkt i golfvet, att fröken Sofie verkligen 
blef helt förskräckt.

„Oerhördt!“ utropade baronessan. „Känner Ni inte igen 
dessa scener?“

„Nej,“ sade Sofie helt oskyldigt, men förde sin näsduk till 
läpparne för att der bakom dölja ett leende.

„Ni var dock sjelf med på den tiden som kanslirådet Lid
mark gjorde mig sin kur.“

„Det erinrar jag mig verkligen nu mera icke så noga.“
„Men jag har alla detaljerna tydligt i minnet.“
„Likheten kan ju blott vara en slump.“
„Nej, en sådan slump är otänkbar. Det är samma följd af 

händelser, delvis samma ord. Här finnas blott två möjligheter. 
Antingen har kanslirådet återvändt från Amerika, blifvit bekant med 
bläcksuddaren och har berättat honom sitt förflutna lif med dess
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små romantiska enskildheter, eller också är det Ni Sofie, som 
sqvallrat ur skolan.“

Vid denna direkt uttalade misstanke isades sällskapsdamens
leder af en frossbrytning,

„0, min Gud, huru kan Ni tro något sådant,“ utropade hon 
upprörd. „Har någon verkligen berättat dessa händelser för orgel- 
nisten, så har han i alla fall nämnt inga eller falska namn, ty det 
är ju klart att denne beroende menniska aldrig skulle våga att
förolämpa Er. Tillåter Ni mig att läsa vidare. Fortsättningen
skall förmodligen rättfärdiga mig, att jag icke kan hafva varit 
förräderskan.“

„Fortfar! Jag är verkligen nyfiken på hvad jag mera skall 
få höra.“

Sällskapsdamen började på nytt. Men ju längre hon kom,
desto mer växte baronessans harm och raseri. Författaren hade 
med samvetsgrann sanning begagnat allt, som blifvit honom be- 
rättadt men der bredvid så ogeneradt gifvit fria tyglar åt sin 
fantasi och tillagt så oerhörda händelser, att det blifvit en hår
resande historia utaf. Karaktererna, särskildt baronessan Gundborgs, 
jvoro fruktansvärda skräckgestalter, så att i jemförelse med dem 
damer sådana som Medea, Lucretia Borghia och dylika kunde be
traktas som oskyldiga dufvor.

„Nå,“ sade fröken Sofie, sedan hon slutat,“ tror Ni ännu, att 
iag har sqvallrat ur skolan?“

„Nej,“ svarade baronessan kort. Hon hade lutat sig tillbaka 
stolen med tillslutna ögon. Intet ord kom på en lång stund 

öfver hennes läppar, men hennes bröst arbetade häftigt och hon 
grep krampaktigt om kryckan.

Sofie såg med tillfredsställelse på den verkan som organistens 
berättelse framkallat.

Ändtligen sade baronessan:
„Jag vill sjelf tala med honom, men inte i dag. Jag måste 

först hemta mig från aiterationen. Skicka i qväll någon af tjenst-
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folket till byn och lät lielsa organisten, att jag i morgon vill tala 
med honom.“

”Om han bara inte är bortrest. Det âç ferier i skolan,“ 
anmärkte Sofie och tog sin stickning i hand.

* *

*

I detta ögonblick klappade det på dörren, och strax derpå 
trädde baron Rudolf in i rummet.

Sedan han helsat på damerna och vördnadsfullt kysst sin 
tants hand, sade baronessan med en blick till fröken Sofie, som 
icke kunde missförstås:

„Ni ämnade ju skicka af ett bud ned till byn!“
Den tilltalade lade missmodig sin stickning på bordet och 

aflägsnade sig, förgrymmad öfver att blifva bortskickad nästan hvar 
gång baron Rudolf beträdde rummet.

„Har du kunnat uträtta något i hufvudstaden, Rudolf?“ 
frågade baronessan.

„Något litet, tant, men antagligen tillräckligt för att förjaga 
den lymmeln härifrån.“

„Nå?“
„Först begaf jag mig till Serafimerlasarettet, der jag genast 

fick veta, att någon sjukskötare eller vaktmästare med namnet Gu- 
staf Ekström aldrig hade funnits der, men väl hette den förre bi- 

' hädande läkaren doktor Gustaf Ekström. Jag sade, att jag kunde 
misstaga mig, och att det var möjligt, att den jag sökte kunde 
vara doktor. Jag lät beskrifva honom, och beskrifningen passade 
bra in på Alberts sekreterare. Sedan tog jag reda på, att hans 
far dött denna vår, och bott hos en trädgårdsmästare Appelqvist 
utom staden, som antagligen vore hans slägting. Jag skyndade di
rekte till trädgårdsmästarens, der jag emellertid icke träffade ho
nom utan hans hustru.

Jag sade henne, att jag kom med helsningar från doktor Ek
ström, som var min vän. Jag berömde honom öfver all måtta och 
meddelade henne, att jag åtnjöt hans fulla förtroende.
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„Kommer han snart tillbaka?“ frågade hon.
„Jag tror, att det blir mycket snart,“ svarade jag. „Otvifvel- 

aktigt,“ fortfor jag, ,,är Ni, kåra fru Appelqvist, invigd i hans hem
ligheter och vet, hvad han vill på Sporreholm?“

,,Ack nej,“ sade hon. „Jag vet ingen ting bestämdt.“
„Men jag tror mig dock hafva hört af honom sjelf, att han 

anförtrott Er det. Ni kan utan fruktan tala med mig derom, ty 
jag är hans vän och understöder honom i hans planer.“

„Jag hade presenterat mig hos henne som förvaltaren 
Grönberg.

„Nej, herr Grönberg,“ svarade hon. „Han sade mig bara vid 
afskedet, att han icke ville tala osanning och icke kunde säga 
sanningen. Det framgick af hans fars papper, att i hans förflutna 
lif fans en oklar punkt, hvilken han måste utreda. Han meddelade 
mig icke en gång, hvart han for; först när jag skulle skicka ho
nom en hop saker, fick jag veta, att det var Sporreholm.“

„Då vet Ni kanske icke heller, att doktorn härstammar från 
en mycket hög familj?“

„Nej,“ sade gumman, högst förvånad, men jag har väl märkt, 
att det låg något dunkel öfver hans härkomst. Hans far hade 
äfven något mycket fint i sitt väsen, trots sin skygghet och till
bakadragenhet.

Gumman hade fattat förtroende till mig och talade öppet om, 
hvad hon verkligen visste. Det var ungefär följande: Gustaf Ek
ströms far lät titulera sig ’magister1 och uppehöll sig med att 
öfversätta mest fransyska romaner. Hans fru, som varit född af 
adlig slägt men fattig som han sjelf, hade aflidit, då sonen bara 
var ett par år gammal. Han hade lefvat en mycket sorglig ung
dom och tidigt utvandrat till Amerika, der han hade rest från 
plats till plats för att upptäcka förmodade slägtingar, som han dock 
icke funnit. Jag lät henne beskrifva för mig denne mans såväl 
yttre som inre menniska. Det blef samma bild, som Ni har teck
nat för mig af onkel Carl, samma viljesvaghet, samma gestalt och 
samma ögon. Jag skulle nästan vilja säga, att för mig existerar
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icke mera något tvifvelom, att vi äro på rätta spår och att vi 
här hafva att göra med pretendentens son. Dertill kommer, att 
han härifrån inhemtat något slags underrättelser från Amerika. Jag 
träffade händelsevis en bekant, som är anstäld i Utrikes departe
mentet, som frågade mig efter doktor Ekström, och hvad han hade 
för sig på Sporreholm. Han meddelade, att Ekström af honom be
gärt upplysning om namnet på en konsul i staden Conception, i 
republiken Chile.“

„Conception?“ sade baronessan. „Der hade, så vidt jag vet 
min gemål aldrig varit. Hvad har doktorn der att söka efter?“

„Han kan ju till äfventyrs vara förd på något falskt spår, till 
exempel genom den vansinniga skogvaktareenken. I alla fall fram
går deraf, att han här fungerar som spårhund.“

Baronessan Gundborg reste sig och sade: „Jag vill taga ett 
tungt och svårt steg. Det blir mig icke lätt, ty ännu har jag 
aldrig ödmjukat mig för en underordnad, men här står för mycket
på spel. Jag skall släpa mig in till kammartjenaren och erbjuda 
honom försoning.“

„Men ingen försoning, kära tant, utan att han lemnar ifrån 
sig dokumenten.“

„Dröj så länge här, tills jag kommer tillbaka.“
Stödd på sin krycka linkade baronessan ut genom dörren och 

gick utan att klappa på in i Rydbergs rum.
Kammartjenaren låg på sin soffa, inhöljd i kuddar och täcken. 

Hans magerhet hade tilltagit på ett fruktansvärdt sätt, men hans 
ögon glänste med sådan liflighet, att man kunde förstå, att hans.

. tankekraft ännu var obruten.
Sedan den scenen med baronessan, som hade brutit hans 

krafter, hade Rydberg icke blott till det yttre förändrat sig. Äfven 
till sitt inre hade han blifvit en annan menniska. Hans likgiltighet 
för allt religiöst hade inför dödens åsyn — ty han var öfvertygad, 
att han aldrig mera skulle hemta sig från sin svaghet — fått vika 
för djupa betraktelser öfver det kommande lifvet, öfver skuld och 
straff, öfver Gud och menniskolifvet. Han läste för första gången
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sedan sin konfirmation åter i bibeln, och böcker med fromma be- 
traktelser utgjorde hans lektyr. Med ånger blickade han tillbaka
på sitt förgångna lif och de brott, som han utfört af girighet 
och hat.

Hvad hatet brutit skulle, åtminstone i någon mån, kärleken 
godtgöra. Kärleken till Gustaf, till ättlingen af hans första och 
djupaste hjerteföremål, var det band, som ensamt ännu höll honom 
fast vid lifvet och gjorde hans tillvaro dräglig. Hans besök morgon 
och afton voro ljuspunkterna i den gamles lif, efter hvilka han 
hvarje gång längtade och gladde sig.

För långe sedan var för Rydberg hvarje tvifvel öfver Gustafs 
verkliga personlighet häfdt, ty hvad Rudolf i dessa dagar erfarit, 
hade kammartjenaren vetat länge. Han hade i hufvudstaden sina 
goda föibindelser och kunskaparekanaler. Der lefde menniskor, 
hvilkas existens mer eller mindre var beroende af Sporreska fa
miljen, och som skyndade sig att uppfylla den allmägtige kammar- 
tjenarens önskningar och befallningar.

För Rydbergs förmodan om Gustafs härkomst var det så godt 
som afgörande att en välbestäld läkare lemnade sin plats för att 
taga anställning som simpel betjent.

Men kammartjenaren förteg, hvad han visste. Den gamle så 
inbitne egoisten visade sig ännu en gång, fast hans motiv nu var 
ett högre — det var kärlekens egoism. Det var nog för honom 
en fast besluten sak, att han ville förhjelpa Gustaf till hans rättig
heter, men i samma ögonblick, som han lemnade honom doku
menten, hade han äfven förlorat honom för alltid. Det var högst 
osannolikt, att familjen genast skulle erkänna den unge mannen 
på dessa dokument. Denne blefve då tvungen att lemna slottet 
och med hans bortgång kände den gamle, att hans egen sol skulle 
vara nedgången. Och emedan han icke kunde umbära Gustafs 
åsyn, och emedan han icke ville uppoffra sin enda glädje, så dröjde 
han med att utföra sin föresats.

Rydberg blef så förskräckt, då han plötsligt såg baronessan 
framför sig, att hans andedrägt afstannade. Han hade aldrig trott
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sig mera skjla få se henne här i lifvet. Han kände ju sin her- 
skarinna tillräckligt och visste af lång erfarenhet, att en under
ordnad, som hon en gång afskedat ur tjensten, aldrig sedan fick 
träda inför hennes ögon. Och i dag hade hon öfvervunnit sin 
stolthet och uppsökte sjelf den afskedade. Då måste vigtiga skäl 
halva drifvit henne till detta beslut. Och om dessa skäl kunde 
han icke vara i tvifvelsmål. Det var dokumenten, som hon förut 
lörgäfves sökt att tillnarra sig genom baron Rudolf, och som hon nu 
i egen person hoppades få utlemnade.

Han ville resa upp öfre delen af sin kropp för att icke ur
aktlåta en yttring af respekt, men baronessan vinkade med handen 
och sade:

„Ligg Ni, käre Rydberg, jag kan nog tala med Er i den 
ställning Ni är.“

Hennes stämma klingade så mjuk och mild, som kammar- 
tjenaren knappast någonsin erinrade sig hafva hört den.

I samma ton fortfor hon:
„Vi handlade båda två för tre månader sedan som barn och 

icke som gråhåriga åldringar. Det var en olycklig stund, under 
hvilken vi läto förleda oss att säga saker, som aldrig skulle varit 
sagda. Jag för min del vill gerna beqväma mig att bekänna, att 
jag är ledsen öfver att på ett så hänsynslöst sätt hafva gifvit ut
tryck åt mitt dåliga lynne. Vi hafva dock största delen af lifvet 
vandrat fram vid hvarandras sida, och huru sällan är det icke, 
som något sårande ord vexlats mellan oss. Ni har alltid varit 
mig en tillgifven tjenare, och jag har alltid visat mig mot Er som 
en nådig herskarinna. Rydberg, vi dela en hemlighet, en gemensam 
skuld binder oss tillsammans. Och denna skuld kan jag ännu i 
dag icke ångra. Har jag än felat efter lagens bokstaf, så frikänner 
mig mitt samvete. Ty i mina ögon var Lisens son en bastard 
och såsom sådan icke arfsberättigad Ja, jag skulle icke finna ro 
i grafven utan spränga min marmorkista och stiga upp för att som 
rolös ande vandra omkring och tillintetgöra allt, som ställt sig j 
vägen för denna min lifsuppgift.“
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„De döda blifva nog liggande, der de äro, Ers nåd!“ sade 
kammartjenaren helt lugnt. „Vore de i stånd att vidare ingripa i 
de lefvandes öden och utöfva vedergällning, så skulle väl baronessan 
Lisen för länge sedan hafva stigit upp ur sin graf och hade fattat 
både Er och mig i håret och släpat oss ned i helvete !‘‘

„Låt bli sådant der hemskt, opassande tal, Rydberg, och 
låtom oss heldre tala ett förnuftigt ord med hvarandra. Ni sade 
mig vid vårt sista samtal, att en sonson till Lisen lefver. Mina 
efterforskningar hafva tyvärr fört till samma resultat. Vi hafva 
kommit till det antagandet, att denne son är Alberts sekreterare.“ 

,,Ah, Ni vet det redan, Ers nåd!‘
„Vi hafva alltså icke misstagit oss! Han har innästlat sig 

här för att söka efter bevis för sin börd och fä en trumf emot 
de nuvarande besittarne. Ni ensam Rydberg är i stånd att lemna 
doktor Ekström dessa bevis. Säg mig sanningen, har Ni redan 
gjort det?“

,,Icke ännu Ers nåd. Hade jag det gjort, så hade Ers nåd 
redan hunnit erfara verkningarne.“

„Eller har Ni hittills från Er sida gjort honom några an
tydningar?“

„Lika litet.“
„Kan Ni svärja på det?“
„Det kan jag.“
„Gud ske lof, då är ännu icke allt förloradt! Rydberg, vårt 

öde ligger nu i Edra händer. Glöm de hårda ord, som jag sist 
sade till Er, och stå vid min sida, såsom Ni förut gjort under så 
många år. Lemna icke sekreteraren dokumenten och nämn icke 
för honom namnet Cordova! Och vill Ni helt och hållet lugna min 
själ, så gif mig ändtligen dessa dokument, så att jag kan 
förinta dem!“

Hon såg spändt på kammartjenaren, och då denne teg, fort
for hon:

„Ni har sagt mig, att hat och hämnd drifvit Er att behålla min 
gemåls papper. Ekström är ju en sonson till Lisen som har bedragit
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Er, en afkomling af hennes förförare ! Håller icke Er hämnd ut 
till slut, eller vexlar den blott föremål och vänder sig emot mig, 
emedan jag i uppbrusning sade Er sårande saker, hvilka jag nu, 
såsom jag redan sagt Eder, ångrar.“

„Nej, Ers nåd,“ svarade kammartjenaren. Jag känner inga 
känslor af hämnd mot Er. Jag vet, att mina dagar äro räknade, 
och att jag snart skall dö. Inför denna öfvertygelse försvinna alla 
onda tankar, och blott känslor af kärlek och försoning röra sig i 
min själ. Jag tänker på min ungdoms lyckliga känslor, och dessa 
hafva blifvit väckta till lif genom Gustaf Ekströms underbara likhet 
med sin farmor!“

„Jag vill icke hoppas, att denna likhet med Er trolösa äl
skarinna förer Er till det beslut------- - förstår jag Er rätt? Ryd
berg, jag har nedlåtit mig att ignorera de fruktansvärda förolämp
ningar, som Ni för tre månader sedan slungade emot mig! Jag 
har undertryckt min stolthet och kommer i egen person till Er! 
Ja, om icke förlamningen hindrade mig, skulle jag för det enda, 
stora ändamålets skull, som beherskar hela min varelse, ännu yt
terligare ödmjuka mig och kasta mig på mina knän framför Er 
och bedja Er att gifva mig dessa papper och icke blifva en för
rädare mot oss. Men nu väntar jag af Er, att Ni skall säga: ’jag 
vill uppfylla denna bön’!“

„Jag skall icke göra det!“
„Icke,“ utropade baronessan och sprang upp från sin stol. 

„Ni skall icke göra det? Betänk, hvad Ni säger! Ni vill då öfver- 
lemna bevisen åt sekreteraren?“

„Derpå ger jag intet svar.“
„Ve Er, om Ni vågar det!“
,,Hvem skulle hindra mig?“
„Jag“ ropade hon med ett gällt skri. Hennes uppbrusning 

och raseri hade nått till den högsta grad. Icke mera rnägtig öfver 
sina sinnen utan halft vansinnig rusade hon som en furie på kammar
tjenaren, och plötsligt var förlamningen i hennes högra arm häfd.
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Hon lyftade båda armarne i höjden, fingrarne rullade sig kramp
aktigt tillsammans. Hväsande framgnisslade hon:

„Skall jag än strypa Er med mina egna händer!“
Vare sig nu Rydberg trodde, att dessa förskräckliga ord skulle 

följas af handling, eller han blef så förskräckt af den furieartade 
anblicken, allt nog, han reste hastigt upp öfverkroppen, liksom för 
att sätta sig till motvärn. Dervid förlorade han jemnvigten. Med
ett stönande buller föll den gamle mannen från den smala soffan
ned på golfvet.

En liten stund låg han der som liflös. Bullret af fallet, och 
anblicken af den som död utsträckte gubben gaf baronessan be
sinningen tillbaka.

Hastigt gick hon till klocksträngen och ringde, som om elden
varit lös. Under det hon sedan vände sig om, märkte hon, att
lifvet hade återvändt hos den vanmågtige.

Lugnt sade hon till Johan, som skyndsamt kom in:
„Kammartjenaren har fått ett sjukdomsanfall. Skaffa honom 

till sängs!“
Med upprätt hufvud gick hon dereftef ut.

* *

*

Då Gustaf kom in till kammartjenaren, var denne redan förd 
i säng, och baron Rudolf lyssnade på sitt vanliga gömställe.

Kammartjenaren, som kände sitt slut nalkas, omtalade upp
riktigt för Gustaf om baron Carls resor och allt som stod i 
sammanhang med Gustafs börd. Denne erkände öppet, hvem han 
var, och fick veta, att de dokument han behöfde, voro gömda i 
on röd låda i den hemliga skattkammaren, hvars läge Rydberg 
noga beskref, då Gustaf öfverraskade honom med att meddela, att 
han redan hade varit der.

Då enligt Gustafs beräkning supén hade börjat, och de flesta 
tjenarne befunno sig i undre våningen tog Gustaf en lampa och 
gaf sig i väg till de hemliga rummen.
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öppnade sig. Med lampan i handen steg han öfver stolarne och 
borden in i skattkammaren. Men knappt hade han inkommit, så 
framträdde undan den röda sammetsportièren i porträttsalen en man, 
som ^ under armen bar en smal låda. Sakta smög han till tolfte 
porträttet, spiang upp på bordet och kastade lönndörren hårdt i 
lås. Omedelbart derefter hördes ett förtviflans rop bakom den 
slutna dörren. Mannen med skrinet skrattade hånfullt och ropade:

„Du hoppades att medelst dessa dokument framställa dig som
jemnbördig friare till Rosa — nu blir hon min, och du får svälta 
ihjäl.“

Sedan Rudolf lemnat dokumenten till baronessan, lemnade han 
Sporreholm med en anvisning på en stor summa penningar, som 
han följande dag skulle resa till Rufvudstaden för att lyfta, samt 
löfte om baronessans bemedling hos Rosa. __

Rudolf hade icke lyckats att osedd utföra sitt skurkstreck. 
Dora hade ett hemligt möte med en af betjenterna i galleriet, 
hvadan de båda sågo först Rudolf och sedan Gustaf försvinna ge
nom någon hemlig gång midt på väggen af salen och sedan hörde 
den förre hårdt slå igen en dörr under hemska, hånfulla ord. — 
Då kammartjenaren befans död i sin säng, och Gustaf var för
svunnen, samt ingen hade sett honom hvarken inom eller utom 
slottet, betogos Rosa och Albert af en ängslig aning om hans öde. 
Da kom Dora följande dagen till Rosa och bekände, hvad hon hade 
hort och sett. Rosa skyndade sig genast på väg till Albert, och 
denne var genast villig att följa sin syster, som nu först fick veta,
att brodern kunde gå på egna ben, för att efter Doras anvisning 
söka den försvunne.

Osedda anlände de till minnessalen, och sedan Albert en stund 
slagit och ropat pä det mellersta porträttet, svarade ändtligen Gu
stafs röst på den andra sidan. Snart var denne utsläppt och om
sluten af vännernas armar. Iiosa och Gustaf bekände ömsesidigt 
sin kärlek och Gustaf medgaf pä Alberts frågor, att han sjelf var 
en ättling af den Sporreska familjen.
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Om en stund kommo de båda herrarne Leedmarch på besök 
till Albert och Gustaf. Då den äldre amerikanaren händelsevis 
fick se Gustafs ring och hörde dess historia erinrade han sig, att 
han sjelf en tid haft denna ring i sin vård, enär baron Carl dragit 
den af sig med handsken och tappat den qvar vid sitt borgerliga 
giftermål, som just försiggått inför Leedmarch under dennes till

fälliga förordnande i Cordova.
William framkom nu med en hop bref, funna i det af Anna 

Berglund mottagna skrinet, skrifna från baron Carl under resorna, 
I ett bad han om nödiga papper för att gifta sig med Lisen 
Malmström, i ett andra berättade han om den borgerliga och i ett 
tredje om den kyrkliga vigseln. Tillika var bifogadt ett lagligen 
bestyrkt afskrift af äktenskapskontraktet, för den händelse någon 
olycka skulle hända honom under resorna.

Härunder ankom ett bref från doktor Werner, innehållande 
hans ångerfulla bekännelse och afbön samt varningar för nya mord
anslag af Budolf emot båda Albert och Gustaf. Då brefvet fram
kom skulle doktorn hafva ändat sitt lif.

Baronessan blef mållös, och Rudolf flydde från slottet som en 
missdådare, då Albert uppträdde frisk och sund och Gustaf lifs- 
lefvande vid hans sida, slungande mot Rudolf underrättelsen att 
hans gräsliga anslag misslyckats.

Baron Henning godkände genast Gustaf på grund af de bevis, 
denne nu kunde förete, och så mycket heldre som han fick lemna 
Rosa i hans armar, så att ryktet om hennes förestående förbindelse 
med den brottslige Rudolf kunde vederläggas. Samtidigt offentlig
gjorde äfven William och Anna Berglund sin förlofning.

Baronessan Gundborg dog ett par dagar derefter utan att ha 
återfått sin talförmåga.

Slut.
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